
รายงานการส ารจชนนดและรราาาละม้ในนขตรรในนนนขตรนาระนสลนนขชะดสละรข้อนงนกะใขายยง 
12 พฤศชดกายน 2558 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจชนิดและราคาผลไม้เขตร้อน        
ที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตในเขตนครลอสแอนเจลิส ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 4 แห่ง โดยมี
ผลการส ารวจ ดังนี้  

ซุปขปนร์้าขก็ร สดนาใา ปรรขทศลูใละดร ราาา (ขหรยยญ
สหรัฐฯ/ปนนแ์) 

ราาา (บาท/
กดโะกรั้) 

ะักษณรสดนาใา 

Seafood City 
Supermarket 134 
S Vermont Ave, 
Los Angeles, CA 

90004 

ล าไย ไทย 2.99 236 ลูกขนาดกลาง 
เปลือกบาง    

เนื้อนิ่ม         
ผิวมีสีอ่อน  

 
เงาะ กัวเตมาลา 3.99 315 ลูกขนาดเล็ก    

มีลักษณะไม่สด
มาก เปลือกมีสี

แดงปนด า
เล็กน้อย 

 
มะม่วงสุก เม็กซิโก 1.59/ลูก 57/ลูก ลูกขนาดเล็ก    

ผิวมีสีเขียวอ่อน
ปนแดง 

บางส่วนผิวมีสี
เหลืองปนแดง 

เนื้อแข็ง 
 

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.88 บาท อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 13 พฤษภาคม 
2558 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ภาพรายงานปรรกนบการส ารจชราาาสดนาใาละม ใ้สแขตรรในน ทย่ ย้จางช าหน่ายนน Seafood City Supermarket 

 

                      

             ล าไยจากไทย      มะม่วงจากเม็กซิโก 

 

                      

             เงาะจากกัวเตมาลา     เงาะจากกัวเตมาลา 
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ซุปขปนร์้าขก็ร สดนาใา ปรรขทศลูใละดร ราาา (ขหรยยญ
สหรัฐฯ/ปนนแ์) 

ราาา (บาท/
กดโะกรั้) 

ะักษณรสดนาใา 

Dong Mai 
Supermarket 

1241 E. Anaheim St. 
Long Beach, CA 

90813 

ล าไย เวียดนาม 1.00 79 ลูกขนาดกลาง 
เปลือกบาง เนื้อ
นิ่ม ผิวมีสีอ่อน 

ล าไย ฮาวาย/สหรัฐฯ 5.99 473 ลูกขนาดใหญ ่
เปลือกหนา เนื้อ
ผิวมีสีเข้มถึงด า

บางส่วน 

มะม่วง
มะนิลา 

กัวเตมาลา 1.82 144 ลูกขนาดเล็ก ผิว
มีสีเหลือง เนื้อ

นิ่ม 

มะม่วง เอกวาดอร์ 3.59 283 ลูกขนาดเล็ก ผิว
มีสีเขียวอ่อน 
บางส่วนผิวสี
เขียวเข้ม เนื้อ

แข็ง 

แก้วมังกร เวียดนาม 4.29 338 ลูกขนาดกลาง 
ผิวมีสีสวย สด 

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.88 บาท อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 13 พฤษภาคม 
2558 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ภาพรายงานปรรกนบการส ารจชราาาสดนาใาละม ใ้สแขตรรในน ทย่ ย้จางช าหน่ายนน Dong Mai Supermarket 

                   

             ล าไยจากเวียดนาม     ล าไยจากฮาวาย 

                   

            มะม่วงจากเอกวาดอร์             มะม่วงจากกัวเตมาลา 

    

       แก้วมังกรจากเวียดนาม 
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ซุปขปนร์้าขก็ร สดนาใา ปรรขทศ
ลูใละดร 

ราาา (ขหรยยญ
สหรัฐฯ/ปนนแ์) 

ราาา (บาท/
กดโะกรั้) 

ะักษณรสดนาใา 

Kim Long 
Supermarket 

324 E. Anaheim St. 
Long Beach, CA 

90813 

ล าไย จีน 8.99 710 ลูกขนาดกลาง 
เปลือกบาง เนื้อ
นิ่ม ผิวมีสีอ่อน 

เงาะ คอสตาริกา 2.79 220 ลูกขนาดเล็ก 
ค่อนข้างสด 

เปลือกมีสีแดง
ปนเขียว
เล็กน้อย 

เงาะ ฮอนดูรัส 2.79 220 ลูกขนาดเล็ก 
ค่อนข้างสด 

เปลือกมีสีแดง
ปนเขียว
เล็กน้อย 

มะม่วง
มะนิลา 

เอกวาดอร์ 1.70 134 ลูกขนาดเล็ก ผิว
มีสีเหลือง เนื้อ
นิ่ม ค่อนข้างสด 

มะม่วง บราซิล 1.58 125 ลูกขนาดใหญ่ 
ค่อนข้างสด ผิว
มีสีเขียวอ่อนปน
แดง เนื้อแข็ง 

มะม่วงดิบ เม็กซิโก 3.49 276 ลูกขนาดเล็ก ผิว
มีสีเขียวเข้ม 
เนื้อแข็ง มีรส

เปรี้ยว 
แก้วมังกร เวียดนาม 2.99 236 ลูกขนาดเล็ก ผิว

มีสีแดงอ่อนปน
เขียว ค่อนข้าง

สด 
*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.88 บาท อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 13 พฤษภาคม 

2558 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ภาพรายงานปรรกนบการส ารจชราาาสดนาใาละม ใ้สแขตรรในน ทย่ ย้จางช าหน่ายนน Kim Long Supermarket 

      

                 

              มะม่วงจากบราซิล             มะม่วงจากเม็กซิโก 

                 

        มะม่วงมะนิลาจากเอกวาดอร์                                มะม่วงมะนิลาจากเอกวาดอร์ 
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              ล าไยจากจีน      ล าไยจากจีน 

   

        เงาะจากคอสตาริกาและฮอนดูรัส 
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รายนอ่นซุปขปนร์้าร์
ขก็ร 

สดนาใา ปรรขทศลูใละดร ราาา (ขหรยยญ
สหรัฐฯ)/ปนนแ์ 

ราาา (บาท)/
กดโะกรั้ 

ะักษณรตนง
สดนาใา 

K H Supermarket 
915 E. Anaheim St. 

Long Beach, CA 
90813 

 

ล าไย ไม่ระบุ 6.99 552 ลูกขนาดกลาง 
เปลือกบาง เนื้อ
นิ่ม ผิวมีสีอ่อน 

เงาะ ไม่ระบุ 3.99 315 ลูกขนาดเล็ก 
ค่อนข้างสด 

เปลือกมีสีแดง
ปนเขียว
เล็กน้อย 

แก้วมังกร ไม่ระบุ 3.99 315 ลูกขนาดเล็ก ผิว
มีสีแดงอ่อนปน
เขียว ไม่ค่อยสด 
บางส่วนผิวมีสี
น้ าตาลเริ่มเน่า

เสีย 
*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.88 บาท อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 13 พฤษภาคม 

2558 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ภาพรายงานปรรกนบการส ารจชราาาสดนาใาละม ใ้สแขตรรในน ทย่ ย้จางช าหน่ายนน K H Supermarket 

                  

            ล าไยไม่ระบุแหล่งที่มา         เงาะไม่ระบุแหล่งที่มา 
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 แก้วมังกรไม่ระบุแหล่งที่มา      แก้วมังกรไม่ระบุแหล่งที่มา 

ฝ่ายการขกษรรตนสรุปละการส ารจช แังนย้ 

 1. จากการส ารวจพบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้ท าการส ารวจมีการวางจ าหน่ายผลไม้เขตร้อนลดลง ทั้งชนิด
และปริมาณเปรียบเทียบจากการส ารวจของฝ่ายเกษตรเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ไม่พบว่า           
มี      การวางจ าหน่ายทุเรียน ลิ้นจี่ และมังคุด ราคาไม่แตกต่างจากท่ีผลส ารวจครั้งที่ผ่านมา อีกท้ังพบว่าล าไยเป็น
สินค้าประเภทเดียวที่มาจากไทยที่มีวางจ าหน่ายในขณะนี้ 

 2. ล าไยที่มีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกัน คือมีลักษณะลูก   
มีขนาดกลาง เปลือกบาง เนื้อนิ่ม และมีผิวสีอ่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเวียดนามและจีน บางส่วนมาจากฮาวาย       
แต่มีวางจ าหน่ายไม่มากนักเนื่องจากราคาสูงกว่าที่มาจากเวียดนามและจีนถึง 4 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้     
ซุปเปอร์มาเก็ต Seafood City มีล าไยจากไทยวางจ าหน่าย ลักษณะล าไยคล้ายกับล าไยจากเวียดนามที่มีวาง
จ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตอ่ืนๆ แต่ราคาสูงกว่าล าไยจากเวียดนามถึง 1-2 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ถ้าหากไทยจะส่ง
ล าไยเข้ามาตีตลาดในช่วงเวลานี้ จะต้องแข่งกับล าไยจากเวียดนามในด้านคุณภาพและควรคัดเลือกล าไยที่มีขนาด
ใหญ่กว่าของเวียดนาม และจะต้องก าหนดราคาที่สามารถแข่งกับล าไยที่จากเวียดนามที่มีราคาต่ าที่ปอนด์ละ         
1 เหรียญสหรัฐฯ  

 3. มะม่วงส่วนใหญ่ที่มีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจมีหลายชนิดทั้งมะม่วงสุก ซึ่งผิวมีทั้ง
สีเหลืองและสีเขียว และมะม่วงดิบซึ่งส่วนใหญ่มีผิวสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มปนแดงและจากการสอบถามพนักงาน
ขายพบว่ามีมะม่วงดิบมีรสชาติเปรี้ยว ทั้งนี้ มะม่วงที่มีวางจ าหน่ายไม่มีมะม่วงที่ส่งออกจากไทย แต่เป็นมะม่วง     
ที่ส่งออกมาจากประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ทั้งหมด เช่น เม็กซิโก เอกวาดอร์ กัวเตมาลา และ
ฮอนดูรัส ซึ่งลักษณะของมะม่วงสุกและมะม่วงดิบคล้ายกัน คือลูกมีขนาดเล็ก แต่สภาพค่อนข้างสด สีสวย ไม่มี    
รอยช้ าหรือรอยที่บ่งบอกว่าใกล้เน่าเสีย เนื่องจากกระบวนการบ าบัดศัตรูพืชก่อนการน าเข้าของประเทศเหล่านี้       
ใช้วิธีการบ าบัดด้วยลมร้อน หรือการบ าบัดด้วยการจุ่มน้ าร้อนซึ่งไม่ส่งผลเสียมากนักต่อผิวมะม่วง ต่างจากมะม่วง      
ที่น าเข้าจากไทยที่จะต้องผ่านการบ าบัดศัตรูพืชด้วยการฉายรังสีส่งผลให้ผิวมะม่วงบางส่วนช้ าจากการฉายรังสี 
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ดังนั้นหากไทยจะส่งมะม่วงเข้ามาตีตลาดในช่วงนี้อาจจะต้องเจออุปสรรคทั้งในด้านกระบวนการน าเข้า             
และระยะเวลาการขนส่งที่นานกว่าสภาพมะม่วงที่มาถึงตลาดอาจไม่สามารถแข่งขันกับมะม่วงที่มาจากประเทศ
เหล่านี้ได้  

 4. เงาะที่มีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจทั้งหมดเป็นการน าเข้ามาจากประเทศในแถบ
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ และมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือลูกมีขนาดเล็ก ค่อนข้างสด เปลือกมีสีแดงปนเขียว
เล็กน้อย ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.79-3.99 เหรียญสหรัฐฯต่อปอนด์ 

 5. จากการส ารวจพบว่าแก้วมังกรที่มีวางจ าหน่ายทั้งหมดมาจากเวียดนามเพียงประเทศเดียว  

 

 

ฝ่ายการขกษรรปรรช าสถานกงสุะนหญ่ ณ นาระนสลนนขชะดส 
พฤศชดกายน 2558 


