
รายงานการส ารวจชนิดและราคาสินค้าผลไม้เขตร้อนในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง 
 ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจชนิดและราคาสินค้าผลไม้เขตร้อน       
ที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ จ านวนรวม ๗ แห่ง โดยมีผลการส ารวจ ดังนี้  
 

รายช่ือซุปเปอร์มาเก็ต สินค้า 

ประเทศ 
ผู้ผลิต 

ราคา  
$/ปอนด์ 

ราคา* 
บาท/กก  ลักษณะของสินค้า 

๑. Kim Long Market  ล ำไย ไม่ระบ ุ 3.99 295 ลูกใหญ่ เปลือกหนำ ผิวคล  ำ 

   (เป็นของชำวกัมพูชำ) มังคุด ไทย  6.99 517 ลูกขนำดกลำง ผิวสีม่วงเข้ม เปลือกนิ่ม 

324 E. Anaheim St. ทุเรียน ไทย  7.49 554 ลูกใหญ่ สีเขียวสด 

Long Beach, CA 90813  ลิ นจี่ ไม่ระบ ุ 3.99 295 ลูกขนำดกลำง ผิวแดงบำงสว่นเริ่มคล  ำ เนื อนิ่ม 

  เงำะ กัวเตมำลำ 4.4 325 มีควำมสดมำก เปลือกสีแดงปนเขียว 

๒. K H Supermarket  ล ำไย ไม่ระบ ุ 6.99 517 ลูกใหญ่ เปลือกหนำ เนื อนิ่ม ผิวคล  ำ เริ่มมีรำขึ น 

   (เป็นของชำวกัมพูชำ) มังคุด ไทย  8.99 665 ลูกขนำดกลำง ผิวสีม่วงเข้ม เปลือกนิ่ม 

915 E. Anaheim St. ทุเรียน ไทย  8.99 665 ลูกขนำดกลำง สีเขียวสด 

Long Beach, CA 90813 ลิ นจี่ ไม่ระบ ุ 4.59 339 ลูกขนำดกลำง ผิวแดงบำงสว่นเริ่มคล  ำ เนื อนิ่ม 

  เงำะ ไม่ระบ ุ 4.99 368 เปลือกมีสีแดง ขนบำงส่วนมีสีด ำ ไม่ค่อยสด 

  ฝรั่ง สหรัฐฯ 3.19 236 ลูกขนำดกลำง ผิวสวย คลำ้ยฝรั่งของไทย 

๓. Dong Mai 
Supermarket  ล ำไย เวียดนำม  2.99 

 
221 สินค้ำหมด รำคำได้จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ 

   (เป็นของชำวเวียดนำม) มังคุด ไทย  8.99 665 ลูกขนำดกลำง ผิวสีม่วงเข้ม เปลือกนิ่ม 

1241 E. Anaheim St. ทุเรียน ไทย  7.99 591 ลูกใหญ่ สีเขียวสด 

Long Beach, CA 90813 ลิ นจี่ เม็กซิโก 3.33 246 ลูกขนำดกลำง สีแดงเขียว มีควำมสดมำก 

  เงำะ เม็กซิโก 3.39 251 เปลือกมีสีแดงปนเขียว ส่วนใหญ่ยังสด 

4. Silom Supermarket              
      (เป็นของชำวไทย)    ล ำไย เวียดนำม  3.99 

 
295 ลูกเล็ก ผิวสีเหลืองสวย เปลือกบำง 

 5321 Hollywood Blvd        
 

Los Angeles, CA 90027         

5. 99 Ranch Market ล ำไย เวียดนำม 5.69 421 ลูกเล็ก ผิวสีเหลืองสวย เปลือกบำง เนื อนิ่ม 

     (เป็นของชำวจีน) มังคุด ไทย 8.49 628 ลูกขนำดกลำง ผิวสีม่วงเข้ม เปลือกนิ่ม 

 140 W. Valley Blvd. ทุเรียน ไทย 7.99 591 ลูกใหญ่ สีเขียวสด 

 San Gabriel, CA 91776 ลิ นจี่ เม็กซิโก 4.99 370 ลูกใหญ่ ผิวมีสีแดงสด 

  แก้วมังกร เวียดนำม 2.99 221 ผลมีสีน  ำตำล เริ่มเนำ่เสีย 
 
 



รายช่ือซุปเปอร์มาเก็ต สินค้า 

ประเทศ
ผู้ผลิต 

ราคา   
$/ปอนด์ 

ราคา* 
บาท/กก  ลักษณะของสินค้า 

๖. Hawaii Supermarket  ล ำไย 

สหรัฐ/
ฮำวำย 7.99 

 
591 เปลือกหนำ ผิวคล  ำ ลูกใหญ่กว่ำของเวียดนำม  

      (เป็นของชาวจีน) มังคุด ไทย  6.99 517 สินค้ำหมด มีแต่ป้ำยรำคำ  
 120 E. Valley Blvd. ทุเรียน ไทย  7.99 591 ลูกใหญ่ สีเขียวสด  
 San Gabriel, CA 91776 ลิ นจี่ เม็กซิโก 3.99 295 ลูกใหญ่ ผิวสีแดงปนเหลือง  

  เงำะ เวียดนำม  3.99 295 เปลือกมีแดงปนเขียว บำงสวนเริ่มแห้งด ำ 

  แก้วมังกร เวียดนำม  5.99 443  ผลมีสีแดงสด 

  ละมุด สหรัฐฯ 6.99 517 ลูกโต ผิวสีน  ำตำลสด เนื อแข็ง  
7. Shunfat Superarket ล ำไย เวียดนำม  3.99 295 ลูกเล็ก ผิวสีเหลืองสวย เปลือกบำง  
       (เป็นของชาวจีน) เงำะ เวียดนำม  2.99 221 เปลือกมีแดงปนเขียว บำงสวนเริ่มแห้งด ำ 

421 N. Atlantic Blvd. ลิ นจี่ เม็กซิโก 3.79 280 ลูกใหญ่ ผิวสีแดงปนเหลือง บำงส่วนเริ่มคล  ำ  
Monterey Park, CA 
91754 ฝรั่ง สหรัฐฯ 3.49 

 
258 ลูกขนำดกลำง เปลือกมีสีเขียว คล้ำยฝรั่งของไทย 

 
*หมายเหตุ: คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๖๐ บาท 
 
ฝ่ายการเกษตรฯ ขอสรุปผลการส ารวจ ดังนี้  

 1. ผู้บริโภคที่นิยมบริโภคผลไม้สดเขตร้อนส่วนใหญ่ยังคงเป็นชำวเอเชีย ได้แก่ จีน เวียดนำม ไทย กัมพูชำ
ลำว สังเกตได้จำกซุปเปอร์มำเก็ตที่มีสินค้ำเหล่ำนี วำงจ ำหน่ำยจะตั งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีชำวเอเชียอำศัยอยู่
หนำแน่น  

 ๒. ล ำไยที่วำงจ ำหน่ำยในท้องตลำดส่วนใหญ่เป็นล ำไยจำกประเทศเวียดนำม โดยมีรำคำเฉลี่ยต่อปอนด์  
อยู่ที่ ๔.๑๗ เหรียญสหรัฐหรือกิโลกรัมละ 308 บำท มีลักษณะลูกเล็ก ผิวสีเหลืองสวย เปลือกบำง นอกจำกนี ยังมี
ล ำไยจำกฮำวำยซึ่งมีลักษณะเปลือกหนำ ผิวคล  ำ ลูกใหญ่กว่ำของเวียดนำม วำงจ ำหน่ำยแต่มีปริมำณเพียงเล็กน้อย 
อำจเนื่องมำจำกมีรำคำสูงกว่ำล ำไยจำกเวียดนำมถึง ๓ - ๔ เหรียญสหรัฐต่อปอนด์ (222 – 296 บำทต่อกิโลกรัม)
หรือมีปริมำณผลผลิตไม่มำกพอ ดังนั นถ้ำหำกไทยจะส่งล ำไยเข้ำมำตีตลำดในช่วงเวลำนี ควรจะคัดเลือกล ำไยที่มี
คุณภำพดี ลูกใหญ่ ปรำศจำกสำรเคมีต้องห้ำมของทำงสหรัฐฯ หรือมีปริมำณสำรเคมีที่อนุญำตให้ใช้ได้ไม่เกิน
ปริมำณสำรตกค้ำงที่สหรัฐฯ ก ำหนด และที่ส ำคัญต้องมีรำคำที่สำมำรถแข่งขันกับล ำไยจำกเวียดนำมได้ 

 ๓. มังคุดและทุเรียนที่วำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำเก็ตทุกแห่งเป็นสินค้ำที่น ำเข้ำจำกประเทศไทยและ           
จำกผู้ส่งออกเพียงรำยเดียวคือบริษัท P.O.K. IMPORT & EXPORT (THAILAND) CO., LTD. โดยมังคุดมีรำคำ
เฉลี่ยต่อปอนด์อยู่ที่ ๘.๐๙ เหรียญสหรัฐ หรือกิโลกรัมละ 598 บำท และทุเรียนมีรำคำเฉลี่ยต่อปอนด์อยู่ที่ ๘.๑๙ 
เหรียญสหรัฐ หรือกิโลกรัมละ 605 บำท แม้ว่ำสินค้ำทั งสองชนิดจะมีรำคำแพงแต่ก็ยังเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 
เห็นได้จำกซุปเปอร์มำเก็ตบำงแห่งไม่มีสินค้ำวำงจ ำหน่ำยแต่ยังมีป้ำยรำคำตั งแสดง จำกกำรสอบถำมพนักงำนขำย
พบว่ำสินค้ำขำดตลำด 

  



 ๔. เงำะที่วำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำเก็ตส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกเวียดนำม รำคำเฉลี่ยต่อปอนด์อยู่ที่ ๓.๔๙ 
เหรียญสหรัฐ หรือกิโลกรัมละ 258 บำท นอกนั นน ำเข้ำจำก กัวเตมำลำ และเม็กซิโก โดยเงำะที่น ำเข้ำจำก
กัวเตมำลำและเม็กซิโกมีลักษณะของลูกสีแดงปนเขียว มีควำมสดกว่ำเงำะจำกเวียดนำม ทั งนี  เนื่องจำกเงำะที่
น ำเข้ำจำกทั งสองประเทศไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรฉำยรังสี และระยะเวลำในกำรขนส่งที่สั นกว่ำ  

 ๕. ลิ นจี่ที่วำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำเก็ตส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกประเทศเม็กซิโก รำคำเฉลี่ยต่อปอนด์อยู่ที่      
๔.๐๒ เหรียญสหรัฐ หรือกิโลกรัมละ 297 บำท ซึ่งใกล้เคียงกับรำคำเงำะและล ำไย จำกกำรส ำรวจเห็นได้ว่ำ
เม็กซิโกมีผลผลิตของลิ นจี่มำกขึ น เดิมมีกำรน ำเข้ำจำกจีนและไต้หวันมำก อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงที่ส ำรวจ (11 – 12 
พฤษภำคม 2558) อำจจะยังไม่มีผลผลิตจำกจีนและไต้หวันจ ำหน่ำยในท้องตลำดสหรัฐฯ เนื่องจำกฤดูกำลเก็บ
เกี่ยวจะอยู่ในช่วงปลำยเดือนพฤษภำคม – ต้นเดือนมิถุนำยน  

 ๖. สินค้ำผลไม้สดของไทยที่วำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำเก็ตนอกจำกมังคุดและทุเรียนแล้ว ยังมีมะพร้ำว
อ่อนซึ่งได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก เห็นได้จำกซุปเปอร์มำเก็ตเอเชียทุกแห่งรวมถึงซุปเปอร์มำเก็ต
ของสหรัฐฯ (Mainstream) มีกำรวำงจ ำหน่ำยมะพร้ำวอ่อนจำกประเทศไทย โดยในตลำดเอเชียมีรำคำเฉลี่ยต่อ
กลอ่งอยู่ที่ ๑๓.๑๘ เหรียญสหรัฐ หรือ 443 บำท (9 ผล/กล่อง) หรือผลละ 49 บำท 

 ๗. จำกผลกำรส ำรวจยังพบว่ำแก้วมังกรที่วำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำเก็ตยังคงเป็นแก้วมังกรจำกเวียดนำม
เพียงประเทศเดียว นอกจำกนี ยังพบว่ำสหรัฐฯ สำมำรถผลิตผลไม้เขตร้อนได้เพิ่มชนิดขึ น เห็นได้จำกมีผลผลิตละมุด
และฝรั่งซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับฝรั่งของไทยวำงจ ำหน่ำยในท้องตลำดแล้ว 

 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤษภาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบรายงานการส ารวจราคาสินค้าผลไม้สดเขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง 
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘      

  

 

 

 

 

   
                 

            

 

                                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

    ทุเรียนจากประเทศไทย 
  มังคุดจากประเทศไทย 

         มะพร้าวอ่อนจากประเทศไทย 

    ล าไยจากฮาวาย   ล าไยจากเวียดนาม 

  เงาะจากกัวเตมาลาบรรจุในกล่องท่ีมีภาพ
และค าบรรยายวิธีบริโภคติดอยู่ด้านบนกล่อง 

  แก้วมังกรจากเวียดนาม 

     เงาะจากเม็กซิโก      เงาะจากเวียดนาม 

      ลิ้นจี่จากเม็กซิโก       ละมุดจากสหรฐัฯ       ฝรั่งจากสหรัฐฯ 


