รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ขาว
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ประจําเดือน มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ขาวชนิดตางๆ ที่วางจําหนายในรา นคา ปลี กขนาดใหญ ของชาวเอเชี ย ที่ตั้งอยูในเขตนครลอสแอนเจลิส และเมื อง
ใกลเคียงจํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket
และตลาด Shun Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม
การสํารวจพบวา ราคาขาวในภาพรวมเพิ่มขึ้น และมีขาวจากประเทศคูแขงของไทยวางจําหนายใน
ราคาที่ต่ํากวาขาวไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลและสาระสําคัญของการสํารวจไว ดังนี้
• ราคา ราคาขาวไทย (ขนาดบรรจุ 5 ปอนด/ถุง) สวนใหญเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการสํารวจเมื่อเดือน
กันยายน 2564 โดยรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ขาวกลองหอมมะลิอินทรีย ราคาทรงตัวอยูที่ปอนดละ 2.698 เหรียญสหรัฐ
ขาวกลองหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้นไปอยูที่ระหวางปอนดละ 1.698 – 1.998 เหรียญสหรัฐ จาก
ปอนดละ 1.598 – 1.798 เหรียญสหรัฐ
ขาวขาวหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้นไปอยูที่ระหวางปอนดละ 1.598 – 1.998 เหรียญสหรัฐ จาก
ปอนดละ 1.158 – 1.798 เหรียญสหรัฐ
ปลายขาวหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้นไปอยูที่ระหวางปอนดละ 1.098 – 1.398 เหรียญสหรัฐ จาก
ปอนดละ 0.798 – 1.258 เหรียญสหรัฐ
ขาวเหนียว ราคาเพิ่มขึ้นไปอยูที่ระหวางปอนดละ 1.398 – 1.998 เหรียญสหรัฐ จากปอนดละ
1.398 - 1.798 เหรียญสหรัฐ
ขาวเมล็ดแดง ราคาทรงตัวอยูที่ปอนดละ 2.198 เหรียญสหรัฐ
ขาวเบอรรี่ไรซ ราคาทรงตัวอยูที่ปอนดละ 2.198 เหรียญสหรัฐ
ขาวกลองหอมมะลิผสมขาวแดง ราคาเพิ่มขึ้นเปนปอนดละ 2.198 เหรียญสหรัฐ จากปอนดละ
1.998 เหรียญสหรัฐ
• คู แ ข ง จากการสํ า รวจครั้งนี้ พบว า มี คูแ ข ง ขาวขาวหอมมะลิ และขาวพัน ธุแ ฟนซี ข องไทยวาง
จําหนาย 3 ราย คือ
สหรัฐฯ ขาว White Jasmine ที่ผลิตในมลรัฐลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกา ตรา Jazzmen ยังคงมี
วางจําหนาย โดยปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุจาก 20 ปอนด เปน 25 ปอนด วางจําหนายในราคา 27.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาเฉลี่ยปอนดละ 1.119) ซึ่งต่ํากวาราคาขาวหอมมะลิไทย
ฟลิปปนส ขาวหอม (Fragrant rice) ตรา ST ยังคงมีวางจําหนายอยางตอเนื่อง โดยขนาดบรรจุ
ถุงละ 25 ปอนด วางจําหนายในราคา 22.99 เหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยปอนดละ 0.919 เหรียญสหรัฐ) ราคาเพิ่มขึ้นจาก
20.99 เหรียญสหรัฐ แตยังต่ํากวาขาวหอมมะลิไทย นอกจากนี้ ยังมีขนาดบรรจุ 10 ปอนด 5 ปอนด และ 2 ปอนด และ
ปลายขาวขนาดบรรจุ 5 ปอนด วางจําหนายในราคาที่ต่ํากวาขาวไทย

-2เวียดนาม
- ขาวหอมมะลิ (Fragrance rice) ตรา 3 Mein บรรจุถุงขนาด 25 ปอนด วางจําหนายในราคา
ถุงละ 22.99 เหรียญสหรัฐ ราคาต่ํากวาขาวหอมมะลิ (ขาวเกา) ของไทย ประมาณ 2 เหรียญสหรัฐ/ถุง
- ขาวเมล็ดแดงเลือดมังกร (Dragon blood) ตรา ST 25 บรรจุถุงละ 5 ปอนด วางจําหนายใน
ราคา ถุงละ 6.99 เหรียญสหรัฐ ราคาต่ํากวาขาวเมล็ดแดงของไทยที่วางจําหนายในราคาถุงละ 10.99 เหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ บนภาชนะบรรจุมีการอางคุณประโยชนในการชวยสงเสริมระดับคอเลสเตอรอลที่ดีตอสุขภาพและการดูแล
น้ําหนัก
จากการทดลองซื้อขาวมาเพื่อทดสอบคุณภาพพบวา สีของเมล็ดขาวคลายขาวพันธุสังขหยดของ
ไทยแตขนาดเมล็ดใหญกวา สําหรับคุณภาพการหุงตม เมล็ดขาวรวน ไมนุมเหนียว และไมมีกลิ่นหอม

ตัวอยางขาวเมล็ดแดง (Dragon blood) ขนาด 5 ปอนด/ถุง ลักษณะเมล็ดขาวสาร และคุณภาพการหุงตม
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
มีนาคม 2565

ราคาจําหนาย (ปลีก) ขาว ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย
สํารวจ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ

ราคา
USD/ปอนด

ขาวกลองหอมมะลิอินทรีย (Organic Jasmine Rice)

รูปภาพ

-3ลําดับที่
1.

ชนิดสินคา
ขาวกลองหอมมะลิ
อินทรีย

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

Shun Fat

ไทย

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ
13.49/5 ปอนด

ราคา
USD/ปอนด
2.698

ตรา Chimes Garden

ขาวกลองหอมมะลิ (Brown Jasmine Rice)

2.

ขาวกลองหอมมะลิ

99 Ranch

ไทย

9.99/5 ปอนด

1.998

3.

ขาวกลองหอมมะลิ

Shun Fat

ไทย

8.99/5 ปอนด

1.798

4.

ขาวกลองหอมมะลิ

Hawaii

ไทย

8.49/5 ปอนด

1.698

ตรา Asian Taste

ตรา Three Ladies

ตรา F1

ขาวขาวหอมมะลิ (White Jasmine Rice)

รูปภาพ

-4ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ

ราคา
USD/ปอนด

5.

ขาวขาวหอมมะลิ

99 Ranch

ไทย

6.

ขาวขาวหอมมะลิ

Hawaii

ไทย

7.99/5 ปอนด

1.598

7.

ขาวขาวหอมมะลิ

Shun Fat

ไทย

8.99/5 ปอนด

1.798

8.

ขาวขาวหอมมะลิ
(ขาวใหม ป 2565)

Hawaii

ไทย

30.99/25 ปอนด

1.239

ตรา Asian Taste

ตรา Cock

ตรา Sun Lee
(Buddha Brand)

ตรา Three Ladies

9.99/5 ปอนด

1.998

รูปภาพ

-5ลําดับที่
9.

ชนิดสินคา
ขาวขาวหอมมะลิ
ตรา Buddha
(Sun Lee Brand)

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

99 Ranch

ไทย

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ
64.99/50 ปอนด

ราคา
USD/ปอนด
1.299

ปลายขาวหอมมะลิ (Broken Rice)
10.

ปลายขาวหอมมะลิ

99 Ranch

ไทย

6.99/5 ปอนด

1.398

11.

ปลายขาวหอมมะลิ

Hawaii

ไทย

5.49/5 ปอนด

1.098

12.

ปลายขาวหอมมะลิ

Shun Fat

ไทย

5.99/5 ปอนด

1.198

ตรา Asian Taste

ตรา Three Deer

ตรา CTF

รูปภาพ

-6ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ

ราคา
USD/ปอนด

ขาวเหนียว (Sweet rice)
13.

ขาวเหนียว

Shun Fat

ไทย

6.99/5 ปอนด

1.398

14.

ขาวเหนียว

Hawaii

ไทย

7.99/5ปอนด

1.598

15.

ขาวเหนียว

99 Ranch

ไทย

9.99/5 ปอนด

1.998

ตรา 3 Mein

ตรา Dragon Fly

ตรา Asian Taste

ขาวพันธุแฟนซี
16.

ขาวกลองหอมมะลิ ผสม
ขาวเมล็ดแดง
ตรา 1 F

Shun Fat

ไทย

10.99/5 ปอนด

2.198

รูปภาพ

-7ลําดับที่
17.

ชนิดสินคา

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

ขาวเมล็ดแดง
(Red rice)

Hawaii

ไทย

ขาวเบอรรี่ไรซ
(Berry rice)

Shun Fat

ไทย

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ

ราคา
USD/ปอนด

10.99/5 ปอนด

2.198

10.99/5 ปอนด

2.198

ตรา Dragon Fly

18.

ตรา Buddha
(Sun Lee Brand)

ขาวของประเทศคูแขง
19.

ขาวเมล็ดแดง
(Dragon blood)
ตรา ST-25

Shun Fat เวียดนาม

6.99/5 ปอนด

1.398

20.

ปลายขาวหอม
(Fragrant broken rice)
ตรา ST-25

Shun Fat ฟลิปปนส

4.99/5 ปอนด

0.998

รูปภาพ

-8ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่ ประเทศ
สํารวจ ผูผลิต

ราคา
USD/ขนาดบรรจุ

ราคา
USD/ปอนด

22.99/25 ปอนด

0.919

27.99/25 ปอนด

1.119

21.

ขาวหอม
(Fragrant rice)
ตรา ST-25

Shun Fat ฟลิปปนส

22.

ขาวหอม
(Fragrant rice)
ตรา 3 Mein

Shun Fat เวียดนาม

23.

ขาวมะลิ
(Jasmine Rice)
ตรา Jazzmen

Hawaii

ที่มา: จากการสํารวจ

สหรัฐฯ

22.99/25 ปอนด

0.919

รูปภาพ

