
รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน  

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2565 
 

เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ผลไมเขตรอนท่ีวางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ท่ีต้ังอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด San 
Gabriel Superstore เจาของเปนชาวเวียดนาม  

จากการสํารวจพบวา ผลไมเขตรอนเขาสูตลาดมากขึน้ ราคาผลไมเขตรอนสวนใหญลดลงเมื่อเทียบกับชวงท่ี
สํารวจในเดือนมิถุนายน 2565 โดยราคามะพราวออนจากไทยลดลงเน่ืองจากเปนชวงการจําหนายในราคาพิเศษ ท้ังน้ี พบวา
มีมะพราวออนหลายย่ีหอวางจําหนายในตลาด ในขณะเดียวกันมะมวงดิบและมะมวงสุกจากเม็กซิโกสวนใหญวางจําหนายใน
ราคาท่ีลดลงจากเดือนกอนหนา นอกจากน้ี พบวามะมวงเขียวเสวย (ฉายรังสี) จากเม็กซิโกยังคงมีวางจําหนายอยางตอเน่ือง
ในราคาท่ีลดลงเชนกัน ในขณะท่ีมังคุดจากเม็กซิโกจําหนายในราคาเพิ่มขึ้นเน่ืองจากไมมีคูแขง สําหรับทุเรียนสดของไทยยังคง
มีวางจําหนายในราคาทรงตัว ท้ังน้ี ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลการสํารวจไว ดังน้ี 

• ผลไมเขตรอนนําเขา ท่ีมีวางจําหนายในชวงน้ี ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียนสด/แชแข็ง มังคุด 
มะขามหวาน มะพราวออน ลําไย เงาะ และล้ินจ่ี โดยนําเขาจากแหลงตางๆ ดังน้ี   

- ไทย  ไดแก ทุเรียนสด มะพราวออน และมะขามหวาน 
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร ลําไย เงาะ มะมวง ทุเรียนแชแข็ง และเน้ือทุเรียนแชแข็ง 
- มาเลเซยี ไดแก เน้ือทุเรียนท้ังเม็ด บรรจุกลองแชแข็ง 
- เม็กซิโก ไดแก มะมวง  มะมวงเขียวเสวย เงาะ แกวมังกร และมังคุด  
- เอกวาดอร ไดแก แกวมังกร   
- จีน ไดแก ล้ินจ่ี 

• ผลไมเขตรอนที่ผลิตในสหรัฐฯ พบวามีแกวมังกรพันธุเน้ือสีแดงวางจําหนาย   

• ราคา  
มะพราวออน  

- ไทย ราคามะพราวออนนําเขาจากประเทศไทย มี 2 ประเภท ไดแก 
ราคาขายปลีก ผลละ 2.99 - 4.29 เหรียญสหรัฐ ราคาสวนใหญ ทรงตัว เมื่อเทียบกับการ

สํารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2565   
ราคายกกลอง (9 ผล) วางจําหนายในราคาระหวางกลองละ 22.99 - 25.99 เหรียญสหรัฐ 

ราคา ลดลง จากการสํารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายอยูระหวางกลองละ 22.99 - 33.99 เหรียญสหรัฐ 
เน่ืองจากเปนชวงท่ีตลาดจําหนายสินคามะพราวยกลังในราคาพิเศษ และมีมะพราวออนเขามาวางจําหนายแขงขันกันหลาย
ย่ีหอ 

ทุเรียนแชแข็ง 
ท้ังผล   
- เวียดนาม พันธุหมอนทอง วางจําหนายในราคาพิเศษปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ 
- ไมระบุแหลงผลิต แตคาดวาจะเปนทุเรียนจากเวียดนามพันธุหมอนทอง วางจําหนายในราคา

พิเศษปอนดละ 2.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 3.69 เหรียญสหรัฐ) ราคา ทรงตัว เทากับเดือนมิถุนายน 2565  
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เน้ือทุเรียน 
- เวียดนาม วางจําหนายในลักษณะเน้ือทุเรียนไรเม็ด แชแข็ง ในบรรจุภัณฑสุญญากาศ ขนาด 397 

กรัม จําหนายในราคาพิเศษแพ็คละ 6.99 เหรียญ หรือราคาเฉล่ียปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติแพ็คละ 8.99 
เหรียญสหรัฐ) ราคาทรงตัวเทาเดือนมถิุนายน 2565 

- มาเลเซีย เน้ือทุเรียนท้ังเม็ด แชแข็ง บรรจุกลองขนาด 400 กรัม วางจําหนายในราคากลองละ 
25.99 เหรียญสหรัฐ (เฉล่ียปอนดละ 29.53 เหรียญสหรัฐ) ราคาทรงตัวเทากับการสํารวจเมื่อเดือนกอนหนา 

- ไมระบุแหลงผลิต (คาดวามาจากไทยหรือเวียดนาม) เน้ือทุเรียนหมอนทอง แชแข็ง บรรจุกลอง 
ขนาด 454 กรัม วางจําหนายในราคาพิเศษกลองละ 8.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 9.99 เหรียญสหรัฐ)  

ทุเรียนสด   
- ไทย พันธุหมอนทอง ราคาระหวางปอนดละ 11.99 - 12.99 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว เทากับเดือน

พฤษภาคม 2565  
มังคุด  

- เม็กซิโก แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามนํ้าหนักในราคาพิเศษปอนดละ 10.99 เหรียญ
สหรัฐ (ราคาปกติ 16.99 เหรียญสหรัฐ) ราคา เพิ่มขึ้น จากเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ     

มะมวงดิบ    
- เม็กซิโก พันธุ Kent และเขียวเสวย มีราคาจําหนาย 2 ประเภท ไดแก 

ราคาขายปลีก จําหนายในราคาผลละ 0.89 เหรียญสหรัฐ สําหรับพันธุ Tommy ลดลงจากผลละ 
2.09 เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีมะมวงดิบพันธุเขียวเสวย วางจําหนายตามนําหนักในราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ ลดลง
จากปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐฯ 

ราคาขายยกกลอง พันธุ Kent จําหนายในราคาอยูระหวางกลองละ 5.99 - 9.99 (ขนาดบรรจุ 6 
- 10 ผล/กลอง) ราคาลดลง จากเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งจําหนายในราคากลองละ 13.99 เหรียญสหรัฐ (ขนาดบรรจุ 
8 ผลตอกลอง) นอกจากน้ี ยังมีมะมวงพันธุ Kent อินทรียวางจําหนายอีกดวย ดังน้ี 

พันธุ Kent กลองละ 6 ผล ราคา 9.99 เหรียญสหรัฐ (1.67/ผล) 
พันธุ Kent กลองละ 7 ผล ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ (1.14/ผล) 
พันธุ Kent กลองละ 10 ผล ราคา 5.99 เหรียญสหรัฐ (0.60/ผล) 
พันธุ Kent (อินทรีย) กลองละ 10 ผล ราคา 14.99 เหรียญสหรัฐ (1.50/ผล) 
พันธุเขียวเสวย กลองละ 15 ผล ราคา 29.99 ลดลงจากกลองละ 38 เหรียญสหรัฐ 

- เวียดนาม มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว วางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว    

 มะมวงสุก 
- เม็กซิโก พันธุ Champagne และพันธุสีเหลือง วางจําหนายยกกลองในราคาท่ีแตกตางกันขึ้นอยู

ขนาดของมะมวง ดังน้ี 
  พันธุ สีเหลือง (อินทรีย) กลองละ 6 ผล ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ (1.33/ผล) ราคาทรงตัว 
  พันธุ Champagne กลองละ   6 ผล ราคา   7.99 เหรียญสหรัฐ (1.33/ผล) ราคาทรงตัว 
  พันธุ Champagne กลองละ 14 ผล ราคา 15.99 เหรียญสหรัฐ (1.14/ผล) ราคาลดลง 
  พันธุ Champagne กลองละ 20 ผล ราคา 10.99 เหรียญสหรัฐ (0.55/ผล) ราคาเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 



- 3 - 
 

แกวมังกร     
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเน้ือสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ ราคา ลดลง 

จากเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 8.99 เหรียญสหรัฐ 
- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเน้ือสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ ลดลงจาก

เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 - 5.99 ในขณะท่ีแกวมังกรพันธุเปลือกสีทองวางจําหนายใน
ราคาปอนดละ 2.99 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ  

- สหรัฐฯ แกวมังกรพันธุเน้ือสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ 
- ไมระบุแหลงผลิต แกวมังกรพันธุเปลือกสีทองวางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ 

ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ 

เงาะ  
- เม็กซิโก วางจําหนายในราคาปอนดละ 2.29 - 2.49 เหรียญสหรัฐ ราคาลดลงจากเดือนมิถุนายน 

2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 2.99 - 4.99 เหรียญสหรัฐ 
- ไมระบุแหลงผลิต วางจําหนายในราคาปอนดละ 2.69 เหรียญสหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนเดือน

มิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 1.79 เหรียญสหรัฐ 

ล้ินจ่ี นําเขาจากจีน วางจําหนายอยูระหวางปอนดละ 1.99 - 2.99 เหรียญสหรัฐ ราคาลดลงจาก
เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 1.99 - 3.99 เหรียญสหรัฐ 

ลําไย นําเขาจากเวียดนาม วางจําหนายในราคาปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 11.99 
เหรียญสหรัฐ/ปอนด) ราคาทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2565   

มะขามหวาน นําเขาจากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาอยูระหวาง
กลองละ 3.99 -4.59 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2565  

ท้ังน้ี รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม 2565 
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ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย  

สํารวจ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

1.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง 

99 Ranch ไทย 11.99 
ทรงตัว 

(ราคาปกติ 13.99) 
 

  

 

2.  ทุเรียนสด 
พันธุหมอนทอง 

Hawaii   ไทย 12.99 
ทรงตัว 

 

3.  ทุเรียน  
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง         

Hawaii เวียดนาม 3.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

4.  ทุเรียน  
(แชแข็ง)   
พันธุหมอนทอง         

San Gabriel 
Superstore 

ไมระบุ 2.99 
(ราคาปกติ 3.69) 

ทรงตัว 
 
  
  

 

5.  เนื้อทุเรียนไรเม็ด  
(แชแข็ง) 
พันธุหมอนทอง           

San Gabriel 
Superstore   

เวียดนาม 7.99 
 (บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 397 กรัม 
ราคาพิเศษ 6.99 
เหรียญสหรัฐ จาก
ปกติ 8.99 เหรียญ

สหรัฐ) 
 

6.  เนื้อทุเรยีนไรเม็ด 
(แชแข็ง)   

พันธุหมอนทอง         

San Gabriel 
Superstore 

คาดวาไทย
หรือเวียดนาม 

8.99 
(ราคาปกติ 9.99) 

ทรงตัว 
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด) 

 
  

7.  เนื้อทุเรียน มีเม็ด 
(แชแข็ง)   

 

San Gabriel 
Superstore 

มาเลเซีย 29.53 
ทรงตัว 

(บรรจุกลองขนาด 
400 กรัม ราคา 

25.99 เหรียญสหรฐั) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

8.  มะมวงเขียวเสวย 
ฉายรังส ี

Hawaii เม็กซิโก 29.99/กลอง/15 ผล 
(2.00/ผล) 
ลดลงจาก 

38.00/กลอง/15 ผล  
(2.53/ผล) 

(ราคาปกติ 55.99/กลอง) 
 

  

9.  มะมวงเขียวเสวย  
ฉายรังสี 

Hawaii   
 
 
 
 

เม็กซิโก 
 
 
 
 

 

3.99 
ลดลงจาก 11.99 

 
 
 

 

 

10.  มะมวงเขียวเสวย  
ฉายรังสี 

San Gabriel 
Superstore 

เม็กซิโก 3.99 
ลดลงจาก 4.99 

 

 

11.  มะมวงดิบ       
(พันธุสีเขียว)          
 

San Gabriel 
Superstore  

เวียดนาม 7.99 
ทรงตัว 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

12.  มะมวงสุก 
(พันธุสีเหลือง) 

99 Ranch เม็กซิโก 0.79/ผล 
เพ่ิมข้ึนจาก 
0.69/ผล 

 
 

 

13.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

99 Ranch เม็กซิโก 7.99/กลอง/6 ผล 
(1.33/ผล) 
ราคาทรงตัว 

 
 
 

 

14.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

99 Ranch เม็กซิโก 10.99/กลอง/20 ผล 
(0.55/ผล) 

(ปกติ 19.99/กลอง) 
 
 

 

15.  มะมวงสุก 
(พันธุ Champagne) 

San Gabriel 
Superstore 

เม็กซิโก 15.99/กลอง/14 ผล 
(1.14/ผล) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

16.  มะมวงสุก (อินทรีย) 
(พันธุสีเหลือง) 

99 Ranch เม็กซิโก 7.99/กลอง/6 ผล 
(1.33/ผล) 

(ปกติ 8.49/กลอง) 
ราคาทรงตัว 

 

 

17.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

99 Ranch   เม็กซิโก 0.89/ผล 
(ลดลงจากราคาปกติ 

2.09/ผล) 
 
    

 

18.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

99 Ranch   เม็กซิโก 5.99/กลอง/10 ผล 
(0.60/ผล) 

(ปกติ 13.99/กลอง) 

 

19.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

Hawaii เม็กซิโก 7.99/กลอง/7 ผล 
(1.14/ผล) 

(ปกติ 10.99/กลอง) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

20.  มะมวงดิบ (อินทรีย)             
(พันธุ Kent) 

99 Ranch   เม็กซิโก 14.99/กลอง/10 ผล 
(1.50/ผล) 

 

 

21.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Kent) 

San Gabriel 
Superstore   

เม็กซิโก 9.99/กลอง/6 ผล 
(1.67/ผล) 

 

 

22.  มะพราวออน 
(ตรา Best) 
 

Hawaii ไทย 24.99/กลอง/9 ผล 
(2.78/ผล) 

 
ลดลงจาก  

33.99/กลอง/9 ผล 
(3.78/ผล) 

  

23.  มะพราวออน 
(ตรา KSN Intertrade 
Co. Ltd.) 

99 Ranch     ไทย 25.99/กลอง/9 ผล 
(2.89/ผล) 

 
(ปกติ 29.99/กลอง) 

ราคาทรงตัว 
 
   

 



- 10 - 
 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

24.  มะพราวออน 
(ตรา Yes) 

99 Ranch     ไทย 25.99/กลอง/9 ผล 
(2.89/ผล) 

 
(ปกติ 29.99/กลอง) 

 

25.  มะพราวออน 
(ตรา Coco Bucket) 

99 Ranch     ไทย 
 

25.99/กลอง/9 ผล 
(2.89/ผล) 

 
  

 

26.  มะพราวออน 
(Top Quality 
Produce) 

San Gabriel 
Superstore 
 
 
 

ไทย 22.99/กลอง/9 ผล 
(2.55/ผล)  
ราคาทรงตัว 

 
 

 

27.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

99 Ranch   ไทย 4.29/ผล 
ราคาทรงตัว 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

28.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

99 Ranch   ไทย 3.49/ผล 
ราคาทรงตัว 

  
 
  
 

 

29.  มะพราวออน 
(ขายปลีก) 

Hawaii ไทย 2.99/ผล 
ลดลงจาก 3.29/ผล 

 
  
  

 

 

30.  มะพราวออน  
(ขายปลีก) 

San Gabriel 
Superstore 

ไทย 2.99/ผล 
ทรงตัว 

 

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

32.  มะขามหวาน (สด) Hawaii 
 

ไทย 4.59 
ทรงตัว  

 
  
   

 

33.  มะขามหวาน (สด) San Gabriel 
Superstore 
 
  
 

ไทย 3.99 
ทรงตัว 

 
  
 
  
   

 

34.  มังคุด   99 Ranch   เม็กซิโก 10.99 
เพ่ิมข้ึนจาก 9.99 

(ราคาปกติ 16.99) 
 
  
 
  

 

35.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

99 Ranch   เอกวาดอร 3.99 
ลดลงจาก 5.99 
(ราคาปกติ 6.99) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

36.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 
 

 

Hawaii   เอกวาดอร 3.99 
ลดลงจาก 4.99 

 
  

 
 

 

37.  แกวมังกร            
(พันธุเน้ือสีแดง) 

 

99 Ranch   เม็กซิโก 5.99 
(ลดลงจากราคาปกติ 

8.99)  
 
  
 
    

 

38.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 
 

 

Hawaii   สหรัฐฯ 4.99 
 
  

 
 

 

39.  แกวมังกร 
(พันธุเน้ือสีแดง) 

San Gabriel 
Superstore 

เวียดนาม 4.99 
ลดลงจาก 6.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

40.  แกวมังกร         
(พันธุเปลือกสีทอง) 

Hawaii   เอกวาดอร 2.99 
ลดลงจาก 9.99 

 
  

 
 

 

41.  
 
 

แกวมังกร 
(พันธุเปลือกสีทอง) 

San Gabriel 
Superstore 

ไมระบุแหลง
ผลิต 

5.99 
ลดลงจาก 

7.99 

 

42.  
 

ล้ินจี่ 99 Ranch จีน 2.99 
ลดลงจาก 3.99 
(ราคาปกติ 7.99) 

 
   

 

43.  ล้ินจี่ Hawaii จีน 2.49 
เพ่ิมข้ึนจาก 1.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

44.  ล้ินจี่ San Gabriel 
Superstore 

จีน 1.99 
ลดลงจาก 2.99 

  

 

45.  ลําไย 99 Ranch   เวียดนาม 9.99 
ราคาทรงตัว 

(ราคาปกติ 11.99) 
 

 

46.  เงาะ 99 Ranch เม็กซิโก 2.29 
ราคาลดลงจาก 2.99 
(ราคาปกติ 10.99) 

 

47.  
 
 
 

เงาะ Hawaii เม็กซิโก 2.49 
ราคาลดลงจาก 4.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

48.  เงาะ San Gabriel 
Superstore 

ไมระบุ 2.69  
ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 1.79 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม 2565 


