
รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน  

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

ประจําเดือน มีนาคม 2565 
 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ผลไมเขตรอนท่ีวางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ท่ีตั้งอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด 
Shun Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม  

จากการสํารวจพบวาราคาผลไมเมืองรอนในภาพรวมมีแนวโนมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดือนกันยายน
ของป 2564 เนื่องจากเปนชวงท่ีผลไมเขาสูตลาดคอนขางนอย ท้ังนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลการสํารวจไวดังนี้ 

• ผลไมนําเขา ผลไมเขตรอนท่ีมีวางจําหนายในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียนสด/แชแข็ง 
มังคุด ลําไย มะพราวออน และมะขามหวาน โดยนําเขาจากแหลงตางๆ ดังนี้   

- ไทย  ไดแก ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง มะพราวออน และมะขามหวาน 
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร มะมวง ลําไย และทุเรียนแชแข็ง 
- มาเลเซีย ทุเรียนแชแข็ง 
- เม็กซิโก ไดแก มะมวง แกวมังกร และมังคุด  
- เอกวาดอร ไดแก แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว 

• ผลไมท่ีผลิตในสหรัฐฯ ท่ีมีวางจําหนายในขณะนี้ ไดแก ลําไย 

• ราคา  
มะพราวออน  

- ไทย มะพราวออนนําเขาจากไทยวางจําหนายยกกลอง (9 ผล) ในราคากลองละ 27.99 – 
29.99 เหรียญสหรัฐ  ในขณะท่ีวางขายปลีกในราคาผลละ 3.89 – 3.99 เหรียญสหรัฐ ราคาเพ่ิมข้ึนจากการสํารวจครั้ง
กอนเม่ือเดือนกันยายน 2565  

ทุเรียนแชแข็ง   
- ไทย พันธุหมอนทอง ราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ 
- เวียดนาม เปนทุเรียนพันธุหมอนทอง แตระบุบนฉลากสินคาวาเปนผลผลิตจากเวียดนาม 

วางจําหนายในราคาอยูระหวางปอนดละ 3.69- 3.99 เหรียญสหรัฐ  
- มาเลเซีย พันธุ Musang King วางจําหนายในราคาปอนดละ 12.99 เหรียญสหรัฐ 

ทุเรียนสด  ไทย พันธุหมอนทอง ราคาระหวางปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ 
มังคุด (ฉายรังสี)  

- เม็กซิโก แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายในราคาปอนดละ 11.99 เหรียญสหรัฐ ราคา
ลดลงจากเดือนกันยายน 2564 ซ่ึงวางจําหนายปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ     

มะมวงดิบ    
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- เม็กซิโก พันธุ Kent และ Tommy วางจําหนายยกกลองในราคาระหวาง 10.99 - 11.99 
เหรียญสหรัฐ /กลอง (ขนาดบรรจุ 7 - 10 ผลตอกลอง) ราคาเพ่ิมข้ึนจากเม่ือเดือนกันยายน 2565 ซ่ึงจําหนายในราคา 
5.99 - 8.99 เหรียญสหรัฐ /กลอง (ขนาดบรรจุ 4 - 6 ผลตอกลอง)  

- เวียดนาม พันธุผิวสีเขียว วางจําหนายในราคาปอนดละ 8.99 – 9.99 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน
จาก 5.99 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงวางจําหนายในชวงเดือนกันยายน 2564 
 มะมวงสุก 

- เม็กซิโก พันธุ Champagne และ Ataulfo วางจําหนายยกกลองในราคาอยูระหวาง 10.99 
– 16.99 เหรียญสหรัฐ/กลอง ขนาดบรรจุกลองละ 12-16 ผล ท้ังนี้ ราคาข้ึนอยูกับขนาดของมะมวง โดยขนาดใหญสุด 
(กลองละ 12 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.42 เหรียญสหรัฐ ขนาดเล็กสุด (กลองละ 16 ผล) เฉลี่ยผลละ 0.79 เหรียญสหรัฐ 

แกวมังกร     
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 – 8.99 เหรียญสหรัฐ 

ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 7.99 เหรียญสหรัฐ  
- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว ลักษณะผลใหญ สด วางจําหนายในราคาปอนดละ 

5.99 เหรียญสหรัฐ 
- เม็กซิโก แกวมังกรพันธุสีเหลือง วางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ   

ลําไย      
- เวียดนาม เปนลําไยขนาดใหญ ไรกาน บรรจุในถุงตาขายไนลอน จําหนายตามน้ําหนักใน

ราคาปอนดละ 11.99 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 7.99 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงวางจําหนายในชวงเดือนกันยายน 2564 
- สหรัฐฯ เปนลําไยขนาดกลาง ไรกาน บรรจุถุงตาขายไนลอน วางจําหนายในราคาสงเสริม

การขายปอนดละ 8.99 เหรียญสหรัฐ     
มะขามหวาน  

- จากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาทรงตัวอยูระหวางกลองละ 
3.99 - 4.59 เหรียญสหรัฐ                    

ท้ังนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน 
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

28 มีนาคม 2565 
ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย  

สํารวจ ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

1.  ทุเรียน (แชแข็ง) 
พันธุหมอนทอง           

Shun Fat   เวียดนาม 3.69 
 
  
 
 

 

 

2.  ทุเรียน (แชแข็ง)   

พันธุหมอนทอง         
Hawaii   เวียดนาม 3.99 

  
  

 

 

3.  ทุเรียน (แชแข็ง)   

พันธุหมอนทอง         
99 Ranch  ไทย 3.99 

 
  
  
 

 

4.  ทุเรียน (แชแข็ง)   

พันธุ Musang King         
Hawaii   มาเลเซีย 12.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

5.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch ไทย 13.99 

 

6.  มะมวงดิบ 
(พันธุผิวสีเขียว) 
ฉายรังส ี

Shun Fat เวียดนาม 8.99 
 
  
  
 

 

 

7.  มะมวงดิบ 
(พันธุผิวสีเขียว) 
ฉายรังส ี

Hawaii เวียดนาม 9.99 

 

8.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Tommy) 

99 Ranch   เม็กซิโก 10.99/กลอง/10 ผล 
(1.10/ผล) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

9.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

Hawaii   เม็กซิโก 11.99/กลอง/7 ผล 
(1.71/ผล) 

 
  
 
   

 

10.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

Shun Fat เม็กซิโก 16.99/กลอง/12 ผล 
(1.42/ผล) 

 

11.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

99 Ranch เม็กซิโก 12.99/กลอง/14 ผล 
(0.93/ผล) 

 

 

12.  มะมวงสุก 
(พันธุ Ataulfo) 

Hawaii เม็กซิโก 10.99/กลอง/16 ผล 
(0.79/ผล) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

13.  มะพราวออน Shun Fat   ไทย  27.99/กลอง/9 ผล 
(3.10/ผล) 

 
 
 
 

  

 

14.  มะพราวออน Hawaii   ไทย 29.99/กลอง/9 ผล 
(3.33/ผล)  

 
  
   

 

15.  มะพราวออน 99 Ranch   ไทย 24.99/กลอง/9 ผล 
(2.78/ผล)  

ราคาปกติ  
27.99/กลอง 

 

 

16.  มะพราวออน Shun Fat   ไทย 3.99/ผล 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

17.  มะพราวออน 99 Ranch   ไทย 3.89/ผล 
  
 
  
 

 

18.  มะขามหวาน (สด) Hawaii ไทย 4.59 
 
  
 

 

19.  มะขามหวาน (สด) Shun Fat ไทย 3.99 
 
  
  
 
  
 

 

20.  มะขามหวาน (สด) 99 Ranch ไทย 4.29 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

21.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

Hawaii  เอกวาดอร 5.99 
 

 

22.  แกวมังกร            
(พันธุเน้ือสีแดง) 

 

99 Ranch   เวียดนาม 7.99 
 
  
   

 

23.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 

Hawaii   เวียดนาม 8.99 
 
  

 
 

 

24.  แกวมังกร         
(พันธุเสีเหลือง) 

Shun Fat   เม็กซิโก 7.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต 
ราคา USD/ปอนด 

(บาท/กก.) 

รูปภาพ 

25.  ลําไย 99 Ranch เวียดนาม 11.99 
 
  
  

 

26.  ลําไย Hawaii สหรัฐฯ 8.99 
 

   

 

27.  มังคุด   99 Ranch   เม็กซิโก 11.99 
 
  
  
  

 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 


