
รายงานการส ารวจ ราคาจ าหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน  
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
 

เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจราคา
ผลไม้เขตร้อนท่ีวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของชาวเอเชีย ท่ีต้ังอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาด 99 Ranch Supermarket เจ้าของเป็นชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด San 
Gabriel Superstore เจ้าของเป็นชาวเวียดนาม  

จากการส ารวจพบว่า ผลไม้เขตร้อนยังคงมีวางจ าหน่ายหลากหลายชนิดเช่นเดียวกับช่วงท่ีส ารวจเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2565 ยกเว้น ลิ้นจี่สดจากจีนท่ีไม่พบว่ามีวางจ าหน่ายแต่พบลิ้นจี่แช่แข็งจากเวียดนาม นอกจากนี้ทุเรียนสดจาก
ประเทศไทยพบว่ามีวางจ าหน่ายเพียงตลาดเดียว ผลไม้เขตร้อนท่ีราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ทุเรียนสด 
มะม่วงดิบจากเม็กซิโก ผลไม้ท่ีมีราคาสูงขึ้นได้แก่ เงาะและมังคุดจากเม็กซิโก ผลไม้ท่ีราคาทรงตัวได้แก่ ทุเรียนท้ังผลแช่แข็ง 
เนื้อทุเรียนแช่แข็ง มะม่วงดิบจากเวียดนาม เงาะ ล าไย มะขามหวาน และมะพร้าวอ่อนซึ่งถึงแม้บางตลาดจะปรับลดราคาลง
แตส่่วนใหญร่าคายังคงทรงตัว ท้ังนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ได้ประมวลข้อมูลการส ารวจไว้ ดังนี ้

 ผลไม้เขตร้อนน าเข้า ท่ีมีวางจ าหน่ายในช่วงนี้ ได้แก่ มะม่วง แก้วมังกร ทุเรียนสด/แช่แข็ง มังคุด 
มะขามหวาน มะพร้าวอ่อน ล าไย เงาะ และลิ้นจี่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีลางสาดแช่แข็งวางจ าหน่ายอีกด้วย โดยผลไม้เหล่านี้
น าเข้าจากแหล่งต่างๆ ดังนี้   

- ไทย  ได้แก่ ทุเรียนสดและแช่แข็ง มะพร้าวอ่อน และมะขามหวาน 
- เวียดนาม ได้แก่ แก้วมังกร ล าไย มะม่วง ลิ้นจ่ีแช่แข็ง ลางสาดแช่แข็ง ทุเรียนท้ังผลแช่แข็ง และเนื้อ

ทุเรียนแช่แข็ง 
- มาเลเซีย ได้แก่ เนื้อทุเรียนท้ังเมล็ดแช่แข็ง 
- เม็กซิโก ได้แก่ มะม่วง  เงาะ แก้วมังกร และมังคุด  
- เอกวาดอร์ ได้แก่ แก้วมังกร  
- กัวเตมาลา ได้แก่ เงาะ  

 ผลไม้เขตร้อนที่ผลิตในสหรัฐฯ พบว่ามีเพียงล าไยวางจ าหน่าย   
 ราคา  

มะพร้าวอ่อน  
- ไทย   

ราคาขายปลีก ผลละ 2.79 - 4.29 เหรียญสหรัฐ ราคาส่วนใหญท่รงตัว เมื่อเทียบกับการส ารวจ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565   

ราคายกกล่อง (9 ผล) วางจ าหน่ายในราคาระหว่างกล่องละ 22.99 - 25.99 เหรียญสหรัฐ 
ส่วนใหญร่าคายังคงทรงตัว มีเพียงตลาดเดียวท่ีปรับราคาลดลงจากเดือนก่อนหน้า  

ทุเรียนแช่แข็ง 
ท้ังผล   
- ไทย พันธุ์หมอนทอง วางจ าหน่ายในราคาพิเศษปอนด์ละ 3.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว 
- เวียดนาม พันธุ์หมอนทอง วางจ าหน่ายในราคาพิเศษปอนด์ละ 3.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว 
- ไม่ระบุแหล่งผลิต แต่คาดว่าจะเป็นทุเรียนจากเวียดนามพันธุ์หมอนทอง วางจ าหน่ายในราคา

พิเศษปอนด์ละ 2.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 3.69 เหรียญสหรัฐ) ราคา ทรงตัว เท่ากับเดือนก่อนหน้า 
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เนื้อทุเรียน 
- เวียดนาม วางจ าหน่ายในลักษณะเน้ือทุเรียนไร้เมล็ดแช่แข็งในบรรจภุัณฑ์สุญญากาศ ขนาด 397 

กรัม จ าหน่ายในราคาพิเศษแพ็คละ 6.99 เหรียญสหรัฐ หรือราคาเฉลี่ยปอนด์ละ 7.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติแพ็คละ 
8.99 เหรียญสหรัฐ) ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้า 

- มาเลเซีย เนื้อทุเรียนท้ังเมล็ด แช่แข็ง บรรจุกล่องขนาด 400 กรัม วางจ าหน่ายในราคากล่องละ 
25.99 เหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยปอนด์ละ 29.53 เหรียญสหรัฐ) ราคาทรงตัวเท่ากับการส ารวจเมื่อเดือนก่อนหน้า 

- ไม่ระบุแหล่งผลิต (คาดว่ามาจากไทยหรือเวียดนาม) เนื้อทุเรียนหมอนทอง แช่แข็ง บรรจุกล่อง 
ขนาด 454 กรัม วางจ าหน่ายในราคาพิเศษกล่องละ 8.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 9.99 เหรียญสหรัฐ) ราคาทรงตัว 

ทุเรียนสด   
- ไทย พันธุ์หมอนทอง พบว่ามีวางจ าหน่ายเพียงตลาดเดียว ในราคาพิเศษปอนด์ละ 10.99 เหรียญ

สหรัฐ ลดลงจากปอนด์ละ 11.99 เหรียญสหรัฐ ท่ีวางจ าหน่ายเมื่อเดือนก่อนหน้านี้ (ราคาปกติ 13.99 เหรียญสหรัฐ/
ปอนด์) 

มังคุด  
- เม็กซิโก แบ่งบรรจุในถุงตาข่าย วางจ าหน่ายตามน้ าหนักในราคาพิเศษปอนด์ละ 12.99 เหรียญ

สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น จากปอนด์ละ 10.99 เหรียญสหรัฐท่ีวางจ าหน่ายในเดือนก่อนหน้านี ้(ราคาปกติ 16.99 เหรียญสหรัฐ)     
มะม่วงดิบ    

- เม็กซิโก   
ราคาขายปลีก พันธุ์ Kent จ าหน่ายในราคาผลละ 0.89 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว  
ราคาขายยกกล่อง     
พันธุ์ Kent กล่องละ 6 ผล ราคา 4..99 - 5.99 เหรียญสหรัฐ (0.83 - 1.00 /ผล) ราคาลดลง 
พันธุ์ Kent กล่องละ 8 ผล ราคา 4.99 เหรียญสหรัฐ (0.62/ผล) 

- เวียดนาม มะม่วงดิบพันธุ์ผิวสีเขียว จ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว    
 มะม่วงสุก 

- เม็กซิโก พันธุ์ Champagne และพันธุ์สีเหลือง วางจ าหน่ายยกกล่องในราคาท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่
ขนาดและประเภทของมะม่วง ดังนี้ 
  พันธุส์ีเหลือง (อินทรีย์) กล่องละ 6 ผล ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ (1.33/ผล) ราคาทรงตัว 
  พันธุ์ Champagne ท่ัวไป กล่องละ 20 ผล ราคา 8.99 เหรียญสหรัฐ (0.55/ผล) ราคาลดลง   

แก้วมังกร     
- เวียดนาม แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดงวางจ าหน่ายในราคาปกติปอนด์ละ 9.99 เหรียญสหรัฐ 

ในขณะท่ีบางตลาดวางจ าหน่ายในราคาพิเศษปอนด์ละ 4.99 เหรียญสหรัฐ ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้า พันธุ์เปลือกสีทอง
วางจ าหน่ายในราคาทรงตัวท่ีปอนด์ละ 5.99 เหรียญสหรัฐ  

- เม็กซิโก แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดง วางจ าหน่ายในราคาพิเศษปอนด์ละ 4.69 เหรียญสหรัฐ ลดลง
จากปอนด์ละ 5.99 เหรียญสหรัฐ ท่ีวางจ าหน่ายเมื่อเดือนก่อนหน้า (ราคาปกติ 8.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์) 

- เอกวาดอร์ แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาว วางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 4.59 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าซึ่งวางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 3.99 (ราคาปกติ 6.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์) ในขณะท่ีพันธุ์เปลือกสี
ทองวางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 5.99 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งวางจ าหน่ายปอนด์ละ 2.99 เหรียญ
สหรัฐ (ราคาปกติปอนด์ละ 8.99 เหรียญสหรัฐ) 
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เงาะ  
- เม็กซิโก วางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 2.49 เหรียญสหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน

หน้าซึ่งวางจ าหน่ายปอนด์ละ 2.29 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 10.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์) 
- กัวเตมาลา วางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 4.99 ราคาเพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 2.49 เหรียญสหรัฐ 

ท่ีวางจ าหน่ายเมื่อเดือนก่อนหน้า 
- ไม่ระบุแหล่งผลิต วางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 1.99 เหรียญสหรัฐ ราคาลดลงจากเดือนก่อน

หน้า ซึ่งวางจ าหน่ายปอนด์ละ 2.69 เหรียญสหรัฐ 
ล าไย  

- เวียดนาม วางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 8.99 - 9.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 11.99 
เหรียญสหรัฐ/ปอนด์) ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้า  

- สหรัฐฯ  วางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 8.99 เหรียญสหรัฐ 
มะขามหวาน น าเข้าจากประเทศไทยบรรจุกล่องขนาด 1 ปอนด์ วางจ าหน่ายในราคาอยู่ระหว่าง

กล่องละ 3.99 - 4.59 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้านี้  

ล้ินจี่แช่แข็ง น าเข้าจากเวียดนาม บรรจุถุงพลาสติกหนัก 2 ปอนด์ วางจ าหน่ายในราคาถุงละ 5.99 
เหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยปอนด์ละ 2.99 เหรียญสหรัฐ) 

ลางสาดแช่แข็ง น าเข้าจากเวียดนาม บรรจุถุงพลาสติกหนัก 1 ปอนด์ วางจ าหน่ายในราคาถุงละ 
4.69 เหรียญสหรัฐ   

ท้ังนี้ รายละเอียดสินค้า ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบท้ายรายงาน 
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2565 
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ราคาจ าหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
ส ารวจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

1.  ทุเรียนสด 
พันธุ์หมอนทอง 

99 Ranch ไทย 10.99 
ลดลงจาก 
11.99 

(ราคาปกติ 13.99) 
 

  

 
2.  ทุเรียน  

(แช่แข็ง)   
พันธุ์หมอนทอง         

Hawaii   ไทย 3.99 
ทรงตัว 

  
 

 
3.  ทุเรียน  

(แช่แข็ง)   
พันธุ์หมอนทอง         

Hawaii เวียดนาม 3.99 
ทรงตัว 

  
 
  
  

 

4.  ทุเรียน  
(แช่แข็ง)   
พันธุ์หมอนทอง         

San Gabriel 
Superstore 

ไม่ระบุ 2.99 
ราคาทรงตัว 

 
(ราคาปกติ 3.69) 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

5.  เนื้อทุเรียนไร้เมล็ด  
(แช่แข็ง) 
พันธุ์หมอนทอง           

San Gabriel 
Superstore   

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 

 (บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ าหนัก 397 กรัม 

จ าหน่ายถุงละ 6.99 
เหรียญสหรัฐ ราคา
ปกตถิุงละ 8.99) 

 

6.  เนื้อทุเรียนไร้เมล็ด 
(แช่แข็ง)   
พันธุห์มอนทอง         

San Gabriel 
Superstore 

คาดว่าไทย
หรือเวียดนาม 

8.99 
ราคาทรงตัว 

  
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ าหนัก 1 ปอนด์
ราคาปกติ 9.99) 

 
  

7.  เนื้อทุเรียนมีเมล็ด 
(แช่แข็ง)   
 

San Gabriel 
Superstore 

มาเลเซีย 29.53 
ราคาทรงตัว 

(บรรจุกล่องขนาด 
400 กรัม ราคา 
กล่องละ 25.99 
เหรียญสหรัฐ) 

  
 

8.  มะม่วงดิบ       
(พันธุ์ผิวสีเขียว)          
 

San Gabriel 
Superstore  

เวียดนาม 7.99 
ราคาทรงตัว 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

9.  มะม่วงสุก 
(พันธุ์ Champagne) 

99 Ranch เม็กซิโก 0.79/ผล 
ราคาทรงตัว 

 
 

 

10.  มะม่วงสุก 
(พันธุ์ Champagne) 

99 Ranch เม็กซิโก 8.99/กล่อง/20 ผล 
(0.45/ผล) 

ราคาลดลงจาก 
10.99/กล่อง/20 ผล 

  
(ปกติ 19.99/กล่อง) 

 
  

11.  มะม่วงสุก (อินทรีย์) 
(พันธุ์สีเหลือง) 

99 Ranch เม็กซิโก 7.99/กล่อง/6 ผล 
(1.33/ผล) 
ราคาทรงตัว 

 
(ราคาปกติ 8.49/กล่อง) 

 

12.  มะม่วงดิบ               
(พันธุ์ Kent) 

99 Ranch   เม็กซิโก 0.89/ผล 
ราคาทรงตัว 

 
(ราคาปกติ 2.09/ผล) 

 
    

 



- 7 - 
 

ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

13.  มะม่วงดิบ               
(พันธุ์ Kent) 

99 Ranch   เม็กซิโก 4.99/กล่อง/8 ผล 
(0.62/ผล) 

 
(ปกติ 13.99/กล่อง) 

 

14.  มะม่วงดิบ               
(พันธุ์ Kent) 

Hawaii เม็กซิโก 4.99/กล่อง/6 ผล 
(0.83/ผล) 

 

 

15.  มะม่วงดิบ               
(พันธุ์ Kent) 

San Gabriel 
Superstore   

เม็กซิโก 5.99/กล่อง/6 ผล 
(1.00/ผล) 
ลดลงจาก 

9.99/กล่อง/6 ผล 
 

 

16.  มะพร้าวอ่อน 
(ตรา Best) 
 

Hawaii ไทย 22.99/กล่อง/9 ผล 
(2.55/ผล) 

ราคาลดลงจาก 
24.99/กล่อง/9 ผล 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

17.  มะพร้าวอ่อน 
(ตรา KSN Intertrade 
Co. Ltd.) 

99 Ranch     ไทย 24.99/กล่อง/9 ผล 
(2.78/ผล) 

ราคาลดลงจาก 
25.99/กล่อง/9 ผล 

  
(ปกติ 29.99/กล่อง) 

 
    

18.  มะพร้าวอ่อน 
(ตรา Coco Bucket) 

99 Ranch     ไทย 
 

25.99/กล่อง/9 ผล 
(2.89/ผล) 
ราคาทรงตัว 

 
  

 

19. + มะพร้าวอ่อน 
(ตรา Yes) 

San Gabriel 
Superstore 
 
 
 

ไทย 22.99/กล่อง/9 ผล 
(2.55/ผล)  
ราคาทรงตัว 

 
 

 

20.  มะพร้าวอ่อน 
(ขายปลีก) 

99 Ranch   ไทย 4.29/ผล 
ราคาทรงตัว 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

21.  มะพร้าวอ่อน 
(ขายปลีก) 

99 Ranch   ไทย 3.49/ผล 
ราคาทรงตัว 

  
 
  
 

 

22.  มะพร้าวอ่อน 
(ขายปลีก) 

Hawaii ไทย 2.79 
ราคาลดลงจาก 

2.99/ผล 
  
 
  
  

  

23.  มะพร้าวอ่อน  
(ขายปลีก) 

San Gabriel 
Superstore 

ไทย 2.99/ผล 
ราคาทรงตัว 

 

24.  มะขามหวาน (สด) 99 Ranch ไทย 4.29 
ราคาทรงตัว 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

25.  มะขามหวาน (สด) Hawaii 
 

ไทย 4.59 
ราคาทรงตัว  

 
  
   

 
26.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 

Superstore 
 
  
 

ไทย 3.99 
ราคาทรงตัว 

 
  
 
  
   

 

27.  มังคุด   99 Ranch   เม็กซิโก 12.99  
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

10.99 
 

(ราคาปกติ 16.99) 
 
  
 
  

 

28.  แก้วมังกร         
(พันธุ์เนื้อสีขาว) 

99 Ranch   เอกวาดอร์ 4.59 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

3.99 
 

(ราคาปกติ 6.99) 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

29.  แก้วมังกร         
(พันธุ์เนื้อสีขาว) 
 
 

Hawaii   เอกวาดอร์ 3.99 
ราคาทรงตัว 

 
  

 
 

 

30.  แก้วมังกร            
(พันธุ์เนื้อสีแดง) 
 

99 Ranch   เม็กซิโก 4.69 
ราคาลดลงจาก 

5.99 
 

(ราคาปกติ 8.99)  
 
  

 
31.  แก้วมังกร         

(พันธุ์เนื้อสีแดง) 
 
 

Hawaii   เวียดนาม 9.99 
 
  

 
 

 

32.  แก้วมังกร 
(พันธุ์เนื้อสีแดง) 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 4.99 
ราคาทรงตัว 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

33.  แก้วมังกร         
(พันธุเ์ปลือกสีทอง) 

Hawaii   เอกวาดอร์ 5.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

2.99 
  
 
  

 
  

34.  แก้วมังกร         
(พันธุเ์ปลือกสีทอง) 

99 Ranch   เอกวาดอร์ 5.99 
 (ราคาปกติ 8.99) 

 
 
 
 

 

35.  
 
 

แก้วมังกร 
(พันธุเ์ปลือกสีทอง) 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 5.99 
ราคาทรงตัว  

 

36.  ล าไย Hawaii สหรัฐฯ 8.99 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

37.  ล าไย 99 Ranch   เวียดนาม 9.99 
ราคาทรงตัว 

 
(ราคาปกติ 11.99) 

 

 

38.  ล าไย San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 8.99 
  
 

 

39.  เงาะ 99 Ranch เม็กซิโก 2.49 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

2.29 
 

(ราคาปกติ 10.99) 

 

40.  
 
 
 

เงาะ Hawaii กัวเตมาลา 4.99 
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 

2.49 
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ล าดับที่ ชนิดสินค้า ตลาดที่ส ารวจ ประเทศผู้ผลิต ราคา USD/ปอนด์ 
รูปภาพ 

41.  เงาะ San Gabriel 
Superstore 

ไม่ระบุ 1.99 
ราคาลดลงจาก 

2.69  
  

 

42.  ลิ้นจี่ (แช่แข็ง) San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 2.99 
(บรรจุถุงขนาด 2 
ปอนด์ ราคาถุงละ 

5.99) 

 

43.  ลางสาด (แช่แข็ง) San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 4.69 
(บรรจุถุงขนาด 1 

ปอนด์) 

 

ที่มา: จากการส ารวจ 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2565 


