
 
รายงานการส ารวจชนิดและราคาผักและผลไม้เขตร้อนทั้งสดและแปรรูป 

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง  
ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจชนิด

และราคาผักและผลไม้เขตร้อนทั้งสดและแปรรูปที่วางจ าหน่ายภายในซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าเอเชียรายใหญ่ในเขต 
นครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 99 Ranch Supermarket ซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวจีน และ 
Hawaii Supermarket ซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวเวียดนาม โดยรายละเอียดสินค้าพร้อมราคาและภาพประกอบปรากฏใน
ตารางดังแนบ ทั้งนี้ ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประมวลข้อมูลและสาระส าคัญของการส ารวจไว้ ดังนี้ 

๑. ผลไม้สดฉายรังสีจากไทย เนื่องจากโครงการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้าส าหรับผลไม้สดฉายรังสีจากไทย 
(Pre-clearance Program: Irradiated Fresh Fruit) ได้เว้นช่วงการด าเนินการจนกว่าจะเริ่มฤดูกาลใหม่ในต้นปี 2562 
จึงส่งผลให้ไม่มีผลไม้สดฉายรังสีจากไทยวางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสองแห่ง  

2. ผลไม้เขตร้อนจากไทยทีซู่เปอร์มาร์เก็ตน าเข้าต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่  
    (1) มะพร้าวอ่อน เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาจ าหน่ายเฉลี่ยต่อลูกเพียง 1.8 เหรียญสหรัฐ จึง

ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวเอเชียและชาวอเมริกันที่จับจ่ายใช้สอยในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย ส่งผลให้สินค้า
มะพร้าวอ่อนไทยยังคงครองตลาดโดยที่ยังไม่มีคู่แข่งรายส าคัญ แม้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนขนาดเล็กบางแห่งจะเริ่มน า
มะพร้าวอ่อนจากเวียดนามเข้ามาจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่ากว่าหนึ่งเท่า 

    (2) ทุเรียน  
 ทุเรียนสด แม้ว่าทุเรียนสดจากไทยจะมีสัดส่วนครองตลาดในอันดับหนึ่งในปี 2560 (ร้อยละ 98) 

แต่ในช่วงด าเนินการส ารวจตลาดไม่พบสินค้าดังกล่าว ซึ่งเมื่อสอบถามผู้น าเข้ารายหลักทราบว่าได้เว้นระยะการน าเข้า
เนื่องจากสินค้าไม่เพียงพอต่อการส่งออกและจะเริ่มน าเข้าอีกครั้งในต้นปี 2562  

 ทุเรียนสดแช่แข็ง พบว่าทุเรียนพันธุ์ Musang King ของมาเลเซียจากบริษัท K & M Trading Inc 
ยังเป็นคู่แข่งส าคัญ โดยแม้จะมีขนาดผลเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากไทย แต่กลับมีราคาจ าหน่าย
ต่อปอนดส์ูงกว่า ทั้งนี้ ราคาทุเรียนแช่แข็งจากมาเลเซียอยู่ที่ ๗.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ (๕๗๙.๘๙ บาท/กิโลกรมั) ในขณะที่
ทุเรียนแช่แข็งจากไทยมีราคาจ าหน่ายที่ ๒.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ (๒๑๗ บาท/กิโลกรัม) 
      (3) มะขามหวานอบแห้ง แม้จะปริมารณการน าเข้าจะไม่มากแต่ก็พบว่ามีวางจ าหน่ายต่อเนื่องโดยมีราคาที่ 
3.59 เหรียญสหรัฐ/กล่อง และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวเอเชียมากกว่ามะขามจากเม็กซิโกท่ีมีรสชาติเปรี้ยว  

2. ผลไม้เขตร้อนจากประเทศอ่ืนๆ ที่วางจ าหน่ายตามฤดูกาล พบว่าส่วนใหญ่น าเข้าจากภูมิภาคเอเชีย 
เม็กซิโก และอเมริกาใต้ ในขณะที่บางชนิดเป็นผลิตผลภายในประเทศ ได้แก่ 

(1) ล าไย จากเวียดนาม ซึ่งน าเข้าภายใต้ Pre-clearance Program: Irradiated Fresh Fruit เช่นเดียวกัน 
โดยผลมีขนาดเล็ก เปลือกสีน้ าตาลอ่อน นิ่มและแห้ง จ าหน่ายโดยจัดเป็นช่อพร้อมก้านบรรจุในถุงพลาสติกราคา 1.99 เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์ (๑๔๔.๔๓ บาท/กิโลกรัม)  

(2) เงาะ จากฮอนดูรัส ซึ่งผลมีขนาดกลางและเปลือกมีสีด าคล้ า จ าหน่ายในราคา ๓.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ 
(๒๘๙.๕๘ บาท/กิโลกรัม) 

(3) แก้วมังกร จาก 2 ประเทศ แต่จ าหน่ายในราคาเท่ากันที่ ๔.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ (๓๖๒.๑๖ บาท/กิโลกรัม) 
ได้แก่ เวียดนามซึ่งน าเข้าภายใต้ Pre-clearance Program: Irradiated Fresh Fruit เช่นเดียวกัน โดยผลมีขนาดกลางแยกบรรจุใน
ถุงพลาสติกและสีค่อนข้างซีด ในขณะที่แก้วมังกรจากเม็กซิโกมีสีสันสดสวยและวางจ าหน่ายในลักษณะเทกอง 
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(4) มะม่วง จาก 3 ประเทศ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าจากเดิมที่น าเข้าจากเม็กซิโก ตลาดเริ่มน ามะม่วงสุกเข้า
จากบราซิลและเอกวาดอร์มาวางจ าหน่ายเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม มะม่วงดิบจากเม็กซิโกยังคงได้รับความนิยม และมีราคา
จ าหน่ายที่ ๒.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์(๒๑๗ บาท/กิโลกรัม) 

(5) ฝรั่ง ปลูกในประเทศ มีลักษณะผลขนาดกลาง กลม สีนวลเขียว คล้ายฝรั่งไทยจ าหน่ายในราคา ๓.๙๙ 
เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ (๒๘๙.๕๘ บาท/กิโลกรัม) อนึ่ง คาดว่าผลผลิตอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่
บริษัทผู้น าเข้าได้เคยสอบถามและประสงค์จะน าเข้าจากไทย แต่ยังคงติดขัดในประเด็นวิธีการก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม 

(6) ส้มโอ ปลูกในประเทศ มีลักษณะผลขนาดเล็ก สีเขียว เนื้อในสีชมพู จ าหน่ายในราคา ๓.๙๙ เหรียญสหรัฐ/
ปอนด์ (๒๘๙.๕๘ บาท/กิโลกรัม) อนึ่ง มลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐฟลอริดาเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่ส าคัญของสหรัฐฯ และแม้ว่า
ผลผลิตจะไม่มากเมื่อเทียบกับผลผลิตผลไม้อ่ืนๆ เช่น ส้ม หรือผลไม้ที่มีเม็ดแข็ง แต่ก็ได้แสดงท่าทีคัดค้านและขอให้กระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ทบทวนการอนุญาตน าเข้าส้มโอจากไทยในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อคัดค้านดังกล่าวมิได้รับไว้
พิจารณาเนื่องจากผลการประเมินของ USDA พบว่าโอกาสที่ส้มโอจากไทยส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตส้มโอของสหรัฐฯ จะมีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น 

3. ผักสดทีน่่าสนใจ พบว่าผักชนิดเดียวกับที่ไทยสามารถส่งออกมาสหรัฐฯ ได้แก่ จ าพวก ขิง ขมิ้น และเปราะหอม 
มีจีนเป็นคู่แข่งส าคัญในตลาดเนื่องจากสามารถแข่งขันด้านราคาได้อย่างดีในขณะที่ผลิตผลในประเทศสหรัฐฯ วางจ าหน่ายใน
ราคาที่สูงกว่าหลายเท่าตัว เช่น  

    (1) ขิง จากจีนจ าหน่ายในราคา ๐.๖๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์(๕๐.๐๗ บาท/กิโลกรัม) ซึ่งถูกกว่าถึง 8 เท่าของ
ราคาจ าหน่ายของขิงปลูกในประเทศทีร่าคา ๕.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ์(๔๓๔.๗๔ บาท/กิโลกรัม)  

    (2) ขมิ้น ปลูกในประเทศจ าหน่ายแบบคละขนาดในถาดโฟมหุ้มพลาสติก ราคา 6.99 - ๗.๙๙ เหรียญสหรัฐ/
ปอนด ์(507.32 - ๕๗๙.๘๙ บาท/กิโลกรัม)  

    (3) เปราะหอม จากจีนจ าหน่ายในราคา 4.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ (๕๐๗.๓๒ บาท/กิโลกรัม) 
4. ผลไม้แปรรูปและบรรจุกระป๋อง ทั้งที่ผลิตจากไทยและใช้วัตถุดิบจากไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างชาติมี

วางจ าหน่ายเป็นจ านวนมากและมีช่วงราคาตั้งแต่ 1.09 - 3.29 เหรียญสหรัฐ/กระป๋อง ตามแต่คุณภาพและลักษณะของ
วัตถุดิบ ได้แก่ ลิ้นจี่ (คู่แข่งด้านราคาจากจีน ซึ่งจ าหน่ายในราคากระป๋องละ 1.39 - ๑.๙๙ เหรียญสหรัฐ หรือ ๔๕.๘๕ - 
๖๕.๖๕ บาท ในขณะที่สินค้าจากไทยจ าหน่ายที่กระป๋องละ ๑.๙๙ - ๒.๔๙ เหรียญสหรัฐ หรือ ๖๕.6๕ - ๘๒.๑๔ บาท) 
สับปะรด (คู่แข่งด้านราคาและสัดส่วนการครองตลาดจากฟิลิปปินส์ และเป็นที่น่าสังเกตว่าสับประรดกระป๋องจากเวียดนาม
ได้เริ่มน าเข้ามาวางจ าหน่ายเป็นครั้งแรกโดยมรราคาต่ าที่สุดที่กระป๋องละ 1.09 เหรียญสหรัฐ หรือ ๓๕.๙๕ บาท) ส าหรับ
สินค้าผลไม้กระป่องที่ไม่มีคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ ล าไย เงาะ มังคุด ขนุน เนื้อมะพร้าวในน้ าเชื่อม และน้ ากะทิค้ันส าเร็จรูป 

  
 
 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 25๖๑ 

 
 
 
 
 



 
รายงานการส ารวจชนิดและราคาผักและผลไม้เขตร้อนทั้งสดและแปรรูปในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง  

ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   

ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

๑) 99 Ranch Supermarket 
140 W. Valley Blvd., San 
Gabriel, California 91776 

 

มะพร้าวอ่อน ไทย ๑๖.๙๙/กล่อง ๕๖๐.๕๐/
กล่อง 

วางจ าหน่ายเปน็กล่อง โดย ๑ 
กล่องบรรจุมะพร้าวขนาด
กลาง ไม่มีเปลือก ฟอกขาว 
จ านวน ๙ ลูก  
 
 

 
แก้วมังกร เวียดนาม ๔.๙๙/ปอนด์ ๓๖๒.๑๖/

กิโลกรัม 
ลูกขนาดกลาง ผิวมสีีอ่อน 
บรรจุในถุงพลาสติก 

 

แก้วมังกร เม็กซิโก ๔.๙๙/ปอนด์ ๓๖๒.๑๖/
กิโลกรัม 

ลูกขนาดกลาง สด 
ผิวมีสีเข้มสวย 
 
 

ฝรั่ง สหรัฐอเมริกา ๓.๙๙/ปอนด์ ๒๘๙.๕๘/
กิโลกรัม 

ลูกขนาดกลาง กลม สนีวล
เขียว คล้ายฝรั่งไทย 
 
 
 
 

 
ขมิ้น สหรัฐอเมริกา ๗.๙๙/ปอนด์ ๕๗๙.๘๙/

กิโลกรัม 
บรรจุในถาดโฟมหุ้มพลาสติก 
คละขนาด ผิวสีเข้ม 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

ขิง จีน ๐.๖๙/ปอนด์ ๕๐.๐๗/
กิโลกรัม 

บรรจุในถุงพลาสติก คละ
ขนาด ผิวมสีีน้ าตาลกลาง 
สะอาด  

 

ขิงอ่อน สหรัฐอเมริกา ๕.๙๙/ปอนด์ ๔๓๔.๗๔/
กิโลกรัม 

บรรจุในถาดโฟมหุ้มพลาสติก 
คละขนาด ผิวมีสีน้ าตาลอ่อน 
สะอาด 

 

 กะทิคั้นส าเร็จ ไทย 3.99/3.88  
ฟลูอิด ออนซ์ 

๑๓๑.๖๓/
1000 

มิลลิลิตร 

บรรจุในกล่องกระดาษ 

 

 เนื้อมะพร้าว 
ในน้ าเชื่อม 

ไทย 1.09/15 ออนซ์ ๓๕.๙๕/425 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 สับปะรด
กระป๋อง (ชิ้น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

2.19/20 ออนซ์ ๗๒.๒๔/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 สับปะรด
กระป๋อง (ชิ้น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากฟิลิปปินส ์

1.99/20 ออนซ์ ๖๕.๖๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด

กระป๋อง (สับ) 
ใช้วัตถุดิบจาก

ฟิลิปปนิส์ 
1.99/20 ออนซ์ ๖๕.๖๕/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด 

กระป๋อง 
(หั่นแว่น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.49/20 ออนซ์ ๔๙.๑๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด 

ในน้ าสับปะรด 
100% 

(หั่นแว่น)  

ใช้วัตถุดบิ 
จากฮนิโดนีเซยี 

2.19/20 ออนซ์ ๗๒.๒๔/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 ล าไยใน
น้ าเชื่อม 

ไทย 2.09/20 ออนซ์ ๖๘.๙๔/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ขนุน 

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.59/20 ออนซ์ ๘๕.๔๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
จีน 1.89/20 ออนซ์ ๖๒.๓๕/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 เงาะ 

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 3.29/20 ออนซ์ ๑๐๘.๕๓/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

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

 

มะพร้าวอ่อน ไทย ๙.๙๙/กล่อง ๓๒๙.๕๗/
กล่อง 

วางจ าหน่ายเปน็กล่อง โดย ๑ 
กล่องบรรจุมะพร้าวขนาด
กลาง ไม่มีเปลือก ฟอกขาว 
จ านวน ๙ ลูก  
 

 
 มะม่วง เม็กซิโก ๒.๙๙/ปอนด์ ๒๑๗/กิโลกรัม ผลดิบ ขนาดใหญ่ ผิวมสีีเขียว

ปนแดงอ่อน 

 
 มะม่วง เอกวาดอร์ ๑.๙๙/ปอนด์ ๑๔๔.๔๓/

กิโลกรัม 
ผลสุก ขนาดกลาง ผิวสีเหลือง 
มีรอยและจุดที่ผิว  

 
มะม่วง บราซิล ๑.๔๙/ปอนด์ ๑๐๘.๑๔/

กิโลกรัม 
ผลสุก ขนาดเล็ก กลม  
ผิวมีสีเขียวปนแดงเข้ม 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

มะขาม ไทย ๓.๕๙/กล่อง 118.๔๓/
กล่อง 

วางจ าหน่ายเปน็กล่องใน
ปริมาณกล่องละ 1 ปอนด์ 
บรรจุภัณฑ์ทันสมัย มีช่องใส
เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นสินค้า 

 
ทุเรียน ไทย ๒.๙๙/ปอนด์ ๒๑๗/กิโลกรัม พันธุ์หมอนทอง แช่แข็ง 

ขนาดกลาง ผิวสีสวย 

 
ทุเรียน มาเลเซีย ๗.๙๙/ปอนด์ ๕๗๙.๘๙/

กิโลกรัม 
พันธุ์ Musang King แช่แข็ง 
ขนาดเล็ก 

 
ล าไย เวียดนาม ๑.๙๙/ปอนด์ ๑๔๔.๔๓/

กิโลกรัม  
ลูกขนาดเล็ก พร้อมก้าน 
ผิวสีน้ าตาล บรรจุใน
ถุงพลาสติก 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

ฝรั่ง สหรัฐอเมริกา ๓.๙๙/ปอนด์ ๒๘๙.๕๘/
กิโลกรัม 

ลูกขนาดใหญ่และกลาง สี
เขียวและเหลือง ผิวมีรอย 

 
ส้มโอ สหรัฐอเมริกา ๓.๙๙/ปอนด์ ๒๘๙.๕๘/

กิโลกรัม 
ลูกขนาดเล็ก สีเขียว เนื้อในสี
ชมพ ู

 
เงาะ ฮอนดูรัส ๓.๙๙/ปอนด์ ๒๘๙.๕๘/

กิโลกรัม 
ลูกขนาดกลาง ผิวด าคล้ า 

 
ขมิ้น สหรัฐอเมริกา ๖.๙๙/ปอนด์ ๕๐๗.๓๒/

กิโลกรัม 
เหง้าขนาดใหญ่ สีน้ าตาล 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 เปราะหอม 
(sand ginger) 

จีน 4.99/ปอนด์ ๓๖๒.๑๖๔/
กิโลกรัม 

ขนาดเล็ก ผิวสีคล้ า  

 
 กะทิคั้นส าเร็จ 

 
 

ไทย 0.89 - 0.99/ 
8 ฟลูอิด ออนซ์ 

 

29.36 - 
32.66 บาท/
250มิลลิลิตร 

บรรจุในกล่องกระดาษและ
กระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.19/20 ออนซ ์ ๗๒.๒๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด

กระป๋อง  
(ชิ้นลิ่ม) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.49/20 ออนซ ์ ๔๙.๑๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 สับปะรด
กระป๋อง (ชิ้น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.49/20 ออนซ ์ ๔๙.๑๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด

กระป๋อง (ชิ้น) 
ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.09/20 ออนซ ์ ๓๕.๙๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด

กระป๋อง (ชิ้น) 
ใช้วัตถุดิบ 

จากเวียดนาม 
1.09/20 ออนซ ์ ๓๕.๙๕/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด

กระป๋อง (สับ) 
ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.39/20 ออนซ ์ ๔๕.๘๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 สับปะรด 
กระป๋อง 
(หั่นแว่น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.59/20 ออนซ ์ ๕๒.๔๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด 

กระป๋อง 
(หั่นแว่น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.39/20 ออนซ ์ ๔๕.๘๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 สับปะรด 

กระป๋อง 
(หั่นแว่น) 

ใช้วัตถุดิบ 
จากไทย 

1.59/20 ออนซ์ ๕๒.๔๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 มังคุด 

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.69 - 3.19/ 20 

ออนซ ์
๘๘.๗๔ – 

๑๐๔.๙๑/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 ล าไย 
ในน้ าเชื่อม 

ไทย 2.19 - 2.49/ 20 
ออนซ ์

๗๒.๒๔ – 
๘๒.๑๔/567 

กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ล าไย 

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.19/ 20 ออนซ ์ ๗๒.๒๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.29/20 ออนซ ์ 7๕.๕๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.49/20 ออนซ ์ ๘๒.๑๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 ลิ้นจี ่
ในน้ าเชื่อม 

ไทย 2.49/20 ออนซ ์ ๘๒.๑๔/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.29/20 ออนซ ์ ๗๕.๕๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 1.99/20 ออนซ ์ ๖๕.๖๕/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
ไทย 2.29/20 ออนซ ์ ๗๕.๕๔/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 



ซูเปอร์มาร์เก็ต สินค้า 
ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา  
(เหรียญสหรัฐ) 

ราคา*  
(บาท) 

ลักษณะสินค้า ภาพประกอบ 

 ลิ้นจี ่
ในน้ าเชื่อม 

จีน 1.99/20 ออนซ ์ ๖๕.๖๕/567 
กรัม 

บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
จีน 1.79/20 ออนซ ์ ๕๙.๐๕/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
 ลิ้นจี ่

ในน้ าเชื่อม 
จีน 1.39/20 ออนซ ์ ๔๕.๘๕/567 

กรัม 
บรรจุในกระป๋องปิดสนิท 

 
*หมายเหตุ: ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนที ่๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.๙๙ บาท โดยอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 25๖๑ 

 


