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รายงานการส ารวจชนิดและราคาผลไม้เขตร้อนในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง 
6 กรกฎาคม 2559 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ส ารวจชนิดและราคาผลไม้              
เขตร้อนที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตในเขตนครลอสแอนเจลิส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 จ านวน 2 แห่ง 
โดยมีผลการส ารวจ ดังนี้ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้า ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

99 Ranch 
Supermarket 140  
W. Valley Blvd. 

San Gabriel, 
California 91776 

 
 

 

มังคุด ไทย 7.99 619 ลูกขนาดเล็ก  
เปลือกแข็ง 

เงาะ เม็กซิโก 1.99 154 ลูกขนาดเล็ก  
เปลือกสีเหลืองด า 

ล าไย เวียดนาม 2.39 185 ค่อนข้างสด  
ลูกขนาดปานกลาง 

เปลือกมีสีอ่อน 

มะม่วง เม็กซิโก 0.69 53 ลูกขนาดเล็ก  
ผิวสีเขียวอ่อนปน

แดง ผิวของบางลูกมี
สีเหลืองปนแดง  

เนื้อแข็ง 
มะม่วง สหรัฐอเมริกา 

  
3.99 309 ลูกขนาดเล็ก  

ผิวมีสีเขียวเข้มปน
แดงอ่อน เนื้อแข็ง  

ลิ้นจี่ จีน 1.69 131 ลูกขนาดกลางถึง
ใหญ่ ผิวมีสีแดงอ่อน
ปนเหลือง เนื้อแข็ง 

แก้วมังกร เวียดนาม 2.99 232 ลูกขนาดกลาง  
ผิวมีสีสวย สด  
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ซุปเปอร์มาร์เก็ต สินค้า ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

ทุเรียน ไทย 7.99 619 ลูกขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ ผิวมีสีสวย 

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.23 อัตตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 6 
กรกฎาคม 2559 

ภาพรายงานประกอบการส ารวจราคาสินค้าผลไม้สดเขตร้อน ที่มีวางจ าหน่ายใน 99 Ranch Supermarket 

                       
            มังคุดจากไทย                                               ทุเรียนจากไทย      
 

                         
         ล าไยจากเวียดนาม                                              ลิ้นจี่จากจีน 
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       มะม่วงจากสหรัฐฯ                                       แก้วมังกรจากเวียดนาม                                                

 

ซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

สินค้า ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐฯ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

Hawaii 
Supermarket 

120 E Valley 
Blvd, San 

Gabriel, CA 
91776   

ลิ้นจี่ จีน 2.19 170 ลูกขนาดกลาง
ถึงใหญ่ ผิวมี 
สีเขียวปนแดง
อ่อน เนื้อแข็ง 

ทุเรียน ไทย 7.99 619 ลูกขนาด
ค่อนข้างใหญ่ 
ผิวมีสีสวย 

แก้วมังกร เวียดนาม 4.99 387 ลูกขนาดเล็ก  
ผิวมีสีแดงอ่อน
ปนเขียว ไม่ค่อย
สด บางส่วนผิว

มีสีน้ าตาล 
เริ่มเน่าเสีย  

 
มะม่วง เม็กซิโก 2.49 193 ลูกขนาดเล็ก  

ผิวมีสีเขียวปน
แดงอ่อน  
เนื้อแข็ง  

มีรสเปรี้ยว 
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ซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

สินค้า ประเทศผู้ผลิต ราคา (เหรียญ
สหรัฐฯ/ปอนด์) 

ราคา (บาท/
กิโลกรัม) 

ลักษณะสินค้า 

มะพร้าวอ่อน ไทย 1.79 139 ลูกขนาดกลาง 
สีสวย ดูด ี

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ  35.23 อัตตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 6 
กรกฎาคม 2559 

ภาพรายงานประกอบการส ารวจราคาสินค้าผลไม้สดเขตร้อนที่มีวางจ าหน่ายใน 
Hawaii Supermarket 

            

                   มะพร้าวอ่อนจากไทย                                  ทุเรียนจากไทย                                                        
 

                                

             มะม่วงจากเม็กซิโก             แก้วมังกรจากเวียดนาม                      ลิ้นจี่จากจีน                                                                          
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ฝ่ายการเกษตรของสรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 

1. จากการส ารวจซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้ท าการส ารวจของฝ่ายการเกษตรเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2559 พบว่าผลไม้เขตร้อนที่น าเข้าจากประเทศไทยมี 3 ชนิดเป็นหลัก ประกอบด้วย มังคุด ทุเรียน และ             
มะพร้าวอ่อน โดยประเทศไทยยังไม่มีคู่แข่งในการผลิตหรือส่งออกผลไม้เขตร้อนทั้ง 3 ชนิดนี้ เข้าสู่สหรัฐฯ 
นอกจากนี้ ยังพบว่าราคาของทุเรียนและมังคุดมีราคาค่อนข้างสูงกว่าผลไม้เขตร้อนที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์          
มาร์เก็ตที่ไปท าการส ารวจเมื่อเทียบตามราคาต่อน้ าหนัก (เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือบาทต่อกิโลกรัม) โดย
ทุเรียนและมังคุดมีราคาอยู่ที่ 7.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือ 619 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ผลไม้เขตร้อน
ชนิดอื่นมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1 – 5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ หรือ 77.51 บาท – 387.53 บาทต่อกิโลกรัม 

2. นอกเหนือจากมังคุด ทุเรียน และมะพร้าวอ่อนแล้ว ผลไม้เขตร้อนที่น าเข้าจากภูมิภาคเอเชีย
และจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวเป็นจ านวนมากคือล าไย ลิ้นจี่ และแก้วมังกร ลิ้นจี่ที่วางจ าหน่าย              
ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจส่วนใหญ่น าเข้ามาจากจีน โดยมีลักษณะคือลูกมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ เปลือก
มีสีแดงอ่อนปนสีเหลืองและสีเขียว เนื้อแข็ง ส่วนล าไยและแก้วมังกรนั้นน าเข้ามาจากเวียดนาม ล าไยที่วางจ าหน่าย
ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจในครั้งนี้ มีลักษณะคือลูกมีขนาดปานกลางและเปลือกมีสีอ่อน และแก้วมังกรที่
วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต 99 Ranch มีลักษณะคือลูกมีขนาดปานกลาง ผิวมีสีแดง และสด ซึ่งต่างจากแก้ว
มังกรที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต Hawaii Supermarket ที่มีลักษณะคือลูกมีขนาดเล็ก ผิวมีสีแดงอ่อนปน
เขียว ไม่ค่อยสด และแก้วมังกรบางลูกมีสีน้ าตาล เริ่มเน่าเสีย ยิ่งไปกว่านั้น ราคาแก้วมังกรที่วางจ าหน่ายใน       
Hawaii Supermarket ยังมีราคาสูงกว่าแก้วมังกรที่จ าหน่ายใน 99 Ranch ถึง 2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์อีกด้วย 

3. มะม่วงส่วนใหญ่ที่มีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจ มีลักษณะหลักคือ              
ลูกมีขนาดเล็ก ผิวมีสีเขียวปนแดง และเนื้อแข็ง  มะม่วงที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจมี
แหล่งที่มามาจากสหรัฐฯ และเม็กซิโก โดยมาจากเม็กซิโกเป็นหลัก โดยมีราคาตั้งแต่ 0.69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ปอนด์หรือ 53 บาทต่อกิโลกรัมจนถึง 3.99 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 309 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมะม่วงจากสหรัฐฯ มี
ราคาสูงกว่ามะม่วงที่มาจากเม็กซิโก 

4. เงาะที่มีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท าการส ารวจในครั้งนี้เป็นเงาะที่น าเข้ามาจาก
ประเทศเม็กซิโก มีลักษณะคือลูกมีขนาดเล็กและเปลือกมีสีเหลืองด า ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์หรือ 
154 บาทต่อกิโลกรัม 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2559 

 


