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 รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอนและขาว 

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย 

ประจําเดือน เมษายน 2564 
 

 

  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส           

ไดสํารวจราคาผลไมเขตรอนและขาวท่ีวางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ท่ีตั้งอยูในเขตนคร

ลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียงจํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน 

ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม  

  ท้ังนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลและสาระสําคัญของการสํารวจไว ดังนี้ 

  ผลไมเขตรอน ท่ีมีวางจําหนายทุกตลาดในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียน มะพราวออน 

และมะขามหวาน นอกจากนี้ ยังพบวามีเงาะจากเวียดนามซ่ึงมีวางจําหนายเพียงแหงเดียวท่ีตลาด Shun Fat 

Supermarket ผลไมเขตรอนสวนใหญนําเขาจากไทย (ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง มะพราวออน และมะขาม

หวาน) เวียดนาม (แกวมังกร มะมวง เงาะ) มาเลเซีย (ทุเรียนแชแข็ง) เม็กซิโกและกัวเตมาลา (มะมวง) 

เอกวาดอร (แกวมังกรพันธุสีเหลือง) นอกจากนี้ ยังพบวามีมะมวงพันธุเขียวเสวยของไทยซ่ึงปลูกในเม็กซิโก

ลักษณะผลขนาดเล็กถึงปานกลางวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ (340 บาท/กก.) 

  อนึ่ง ไมพบผลไมเขตรอนท่ีปลูกในสหรัฐฯ (เชน ลําไยจากฟลอริดาและฮาวาย หรือ สมโอจาก

แคลิฟอรเนีย) วางจําหนายในชวงนี้ อยางไรก็ตาม เดือนหนาคาดวาจะมีเงาะจากกัวเตมาลาเริ่มเขาสูตลาด

สหรัฐฯ ตามดวยเงาะจากเม็กซิโก และหลังจากนั้นจะเปนเงาะจากฮอนดูรัส   

  แนวโนมราคา พบวาสวนใหญสูงข้ึนจากการสํารวจเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2564 เชน มะพราว

ออนไทยวางจําหนายในราคา 20.99 เหรียญสหรัฐ/กลอง เพ่ิมข้ึนจาก 19.99/กลอง หรือ ทุเรียนสดพันธุ

หมอนทองของไทยวางจําหนายในราคาปอนดละ 11.99-13.99 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปอนดละ 11.99-

12.99 เหรียญสหรัฐ  

  การแขงขันดานราคา ราคาทุเรียนหมอนทองสดของไทยวางจําหนายอยูระหวางปอนดละ 

11.99-13.99 เหรียญสหรัฐโดยยังไมมีคูแขง ในขณะท่ีทุเรียนหมอนทองแชแข็งของไทยจําหนายอยูระหวาง

ปอนดละ 3.49-4.49 เหรียญสหรัฐ ต่ํากวาราคาทุเรียน Musang แชแข็งของมาเลเซียท่ีวางจําหนายในราคา

ปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ สําหรับราคามะพราวออนของไทยสูงกวามะพราวออนของเวียดนามซ่ึงเปนคูแขง

กลองละ 8 เหรีญสหรัฐ 
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  ขาว ขาวขาวหอมมะลิของไทยยังคงครองตลาดของชาวเอเชียในสหรัฐฯ โดยมีวางจําหนายในทุก

ตลาด นอกจากนี้ ยังมีขาวหอมมะลิอินทรีย ขาวกลองหอมมะลิ ขาวเหนียว ขาวพันธุแฟนซี (เชน ขาวเมล็ดดํา 

เมล็ดแดง) และขาวหอมมะลิฤดูใหม (ปการผลิต 2563/64) ของไทยซ่ึงวางจําหนายในราคาท่ีสูงกวาขาวหอม

มะลิ (เกา) ท่ัวไป 

  แนวโนมราคา ในภาพรวมสูงข้ึนจากการสํารวจเม่ือเดือนตุลาคม 2563 เชน ขาวหอมมะลิ

อินทรีย (ขนาดบรรจุ 5 ปอนด/ถุง) จําหนายในราคาปอนดละ 2.60 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 2.12 เหรียญ

สหรัฐ หรือ ขาวหอมมะลิ (ขนาดบรรจุ 50 ปอนด/ถุง) จําหนายปอนดละ 1.00 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก                

0.88 เหรียญสหรัฐ 

  การแขงขันดานราคา พบวามีขาวหอม (fragrant rice) จากฟลิปปนสวางจําหนายในราคา   

ปอนดละ 0.88 เหรียญสหรัฐ ต่ํากวาขาวหอมมะลิไทยซ่ึงจําหนายในราคาปอนดละ 1.00-1.08 เหรียญสหรัฐ 

อยางไรก็ตาม ไมพบวามีขาวหอมมะลิจากเวียดนามวางจําหนาย ท้ังนี้ จากสถิติการนําเขาในป 2563 สหรัฐฯ 

นําเขาขาวหอมมะลิจากเวียดนาม 4,700 ตัน ในราคาตันละ 692.25 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต่ํากวาราคานําเขาจาก

ไทยซ่ึงเฉลี่ยอยูท่ีตันละ 1,052.42 เหรียญสหรัฐ    

  ท้ังนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน 
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ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย  

สํารวจ ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564 

ลําดับ
ท่ี 

ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ 
ประเทศ
ผูผลิต 

ราคา USD/ปอนด 
(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

1 ทุเรียนหมอนทอง     
(สด) 

99 Ranch   ไทย 11.99 
(817.72 บาท/กก.) 

 
 

2 ทุเรียนหมอนทอง       
(สด) 

Hawaii   ไทย 13.99 
(954.12 บาท/กก.) 

 
 

3 ทุเรียนหมอนทอง        
(แชแข็ง)   

Shun Fat   ไทย 3.49 
(238.02 บาท/กก.) 

 
 

4 ทุเรียนหมอนทอง        
(แชแข็ง)   

Hawaii   ไทย 4.49 
(306.22 บาท/กก.) 

 
 

5 ทุเรียน Musang         
(แชแข็ง)   

Shun Fat   มาเลเซีย 7.99 
(544.92 บาท/กก.) 

 
 

6 เงาะ (สด) Shun Fat   เวียดนาม 6.36 
27.99/กลอง/2 กก. 
(433.75 บาท/กก.) 

 
 

7 มะมวงพันธุสีเขียว               
(ขนาดใหญ) 

Hawaii   เวียดนาม 6.99 
(476.72 บาท/กก.) 

 
 



- ๔ - 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ 
ประเทศ
ผูผลิต 

ราคา USD/ปอนด 
(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

8 มะมวงพันธุสีเขียว               
(ขนาดใหญ) 

99 Ranch   เวียดนาม 7.69 
(524.46 บาท/กก.) 

 
 
 

9 มะมวงพันธุเขียวเสวย                
( ขนาดกลาง) 

99 Ranch   เม็กซิโก 4.99 
(340.32 บาท/กก.) 

 
 

10 มะมวงพันธุสีเหลือง               
(Ataulfo) 

Hawaii   เม็กซิโก 2.19 
(149.36 บาท/กก.) 

 
 

11 มะมวงพันธุสีเหลือง              
(Ataulfo) 

Shun Fat   กัวเตมาลา 1.93 
16.99/กลอง/8.8 ปอนด  

(131.63 บาท/กก.) 

 
 

12 มะมวง               
(พันธุ Tommy) 

99 Ranch   เม็กซิโก 11.99/กลอง/10 ผล 
(37.17 บาท/ผล) 

 
 

13 มะพราวออน 99 Ranch   ไทย 2.49 /ผล 
(77.19 บาท/ผล) 

 
 

14 มะพราวออน Shun Fat   ไทย 1.99 /ผล 
(61.69บาท/ผล) 
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ลําดับ
ท่ี 

ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ 
ประเทศ
ผูผลิต 

ราคา USD/ปอนด 
(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

15 มะพราวออน Hawaii   ไทย 20.99/กลอง/9 ผล                    
2.33 /ผล 

(72.23 บาท/ผล) 

 
 

16 มะพราวออน Shun Fat   เวียดนาม 12.99 /กลอง/9 ผล 
(44.64 บาท/ผล) 

 
 

17 มะขามหวาน (สด) 99 Ranch   ไทย 3.99 
(272.12 บาท/กก.) 

 
 

18 แกวมังกร        
(พันธุเน้ือสีแดง) 

Hawaii   เวียดนาม 7.29 
(497.18 บาท/กก.) 

 
 

19 แกวมังกร            
(พันธุเน้ือสีขาว) 

Hawaii   เวียดนาม 4.99 
(340.32 บาท/กก.) 

 
 

20 แกวมังกร            
(พันธุสีเหลือง) 

Shun Fat   เวียดนาม 6.99 
(476.72 บาท/กก.) 

 
 

21 แกวมังกร            
(พันธุสีเหลือง) 

Hawaii   เอกวาดอร 6.59 
(449.44 บาท/กก.) 

 
 

หมายเหตุ : ใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31 บาท       

ท่ีมา: จากการสํารวจ       
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ราคาจําหนาย (ปลีก) ขาว ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย  
ประจําเดือน เมษายน 2564  สํารวจ ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564 

ลําดับ
ท่ี 

ชนิดสินคา ตลาดท่ี
สํารวจ 

ประเทศ
ผูผลิต 

ราคา  
USD/ขนาดบรรจ ุ

ราคา  
USD/ปอนด 
(บาท/กก) 

รูปภาพ 

1 ขาวกลองหอมมะลิ
อินทรีย     
ตรา Chimes Garden 

Hawaii   ไทย 11.49/5 ปอนด 2.30 
(156.86 บาท/กก.) 

 
 

2 ขาวขาวหอมมะลิ
อินทรีย     
ตรา Chimes Garden 

99 Ranch    ไทย 12.99/5 ปอนด 2.60 
(177.32 บาท/กก.) 

 
 

3 ขาวกลองหอมมะล ิ         
ตรา Dragonfly  

Shun Fat   ไทย 6.49/5 ปอนด 1.30         
(88.66 บาท/กก.) 

 
 

4 ขาวกลองหอมมะล ิ                  
ตรา 1 ST                      

(ขาวฤดูใหม ป 2563/64) 

Shun Fat   ไทย 18.99/16 ปอนด 1.19          
(81.16 บาท/กก.) 

 
 

5 ขาวขาวหอมมะล ิ            
ตรา Sun Lee  

99 Ranch   ไทย 49.99/50 ปอนด 1.00          
(68.20 บาท/กก.) 

 
 

6 ขาวขาวหอมมะล ิ                      
ตรา Budda                   
(ขาวฤดูใหม ป 2563/64) 

Shun Fat   ไทย 26.99/25 ปอนด 1.08          
(73.66 บาท/กก.) 
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ลําดับ
ท่ี 

ชนิดสินคา ตลาดท่ี
สํารวจ 

ประเทศ
ผูผลิต 

ราคา  
USD/ขนาดบรรจ ุ

ราคา  
USD/ปอนด 
(บาท/กก) 

รูปภาพ 

7 ขาวขาวหอม  
(Fragrant rice)                  
ตรา ST                  

Shun Fat   ฟลิปปนส 21.99/25 ปอนด 0.88         
(60.02 บาท/กก.) 

 
 

8 ขาวเหนียว                  
ตรา Sunvoi 

99 Ranch 
 
  

ไทย 10.99/10 ปอนด 1.10          
(75.02 บาท/กก.) 

 
 

9 ขาวเหนียว                  
ตรา Three Deer 

Shun Fat   ไทย 6.49/5 ปอนด 1.30          
(88.66 บาท/กก.) 

 
 

10 ขาวเหนียวดํา 
ตรา Asain Taste  

99 Ranch   ไทย 8.99/5 ปอนด 1.80          
(122.76 บาท/กก.) 

 
 

11 ปลายขาวหอมมะล ิ        
ตรา 1 ST 

Shun Fat   ไทย 3.59/5 ปอนด 0.72            
49.10 บาท/กก.) 

 
 

12 ปลายขาวขาว                 
ตรา Eagle Brand 

Shun Fat   ไทย 2.99/5 ปอนด 0.60            
40.92 บาท/กก.) 

 
 

13 ขาวเมล็ดแดง                           
ตรา Dragonfly  

Hawaii   ไทย 10.99/5 ปอนด 2.20          
(150.04 บาท/กก.) 

 
 

หมายเหตุ : ใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31 บาท       

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
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