รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ผลไมเขตรอนที่วางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ที่ตั้งอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด San
Gabriel Superstore เจาของเปนชาวเวียดนาม
จากการสํารวจในเดือนกันยายนพบวา ผลไมเขตรอนยังคงมีวางจําหนายหลากหลายเชนเดียวกับเมื่อเดือน
สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ไมพบลิ้นจี่สดวางจําหนายแตพบลิ้นจี่แชแข็งจากเวียดนาม และพบแกวมังกรพันธุเนื้อขาวของสหรัฐฯ
วางจําหนายเพิ่ม รวมทั้งพบทุเรียนสดและมะขามหวานนําเขาจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียววางจําหนายในตลาดที่ทํา
การสํารวจ โดยทุเรียนสดมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่มะขามหวานปรับราคาลดลงเพียงเล็กนอย สําหรับทุเรียนแชแข็งในรูปแบบ
ปอกเปลือกบรรจุในบรรจุภัณฑพบวามีเพิ่มขึ้นโดยแบงเปนพันธุ Musang จากมาเลเซีย และพันธุหมอนทองจากไทยและ
เวียดนาม อนึ่ง ผลไมเขตรอนที่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ไดแก มะขามหวาน มังคุด ลําไย มะพราวออน ผลไม
ที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก แกวมังกร (เนื้อขาว) แกวมังกร (เนื้อแดง) แกวมังกร (เปลือกเหลือง) ผลไมที่ราคาทรงตัว ไดแก เงาะ
ลิ้นจี่ (แชแข็ง) และมะมวง ซึ่งถึงแมบางตลาดจะปรับลดราคาลงแตสวนใหญราคายังคงทรงตัว ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวล
ขอมูลการสํารวจไว ดังนี้
• ผลไมเขตรอนนําเขา ที่มีวางจําหนายในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียนสด/แชแข็ง มังคุด
มะขามหวาน มะพราวออน ลําไย เงาะ และลิ้นจี่ โดยผลไมเหลานีน้ ําเขาจากแหลงตางๆ ดังนี้
- ไทย ไดแก ทุเรียนสดและแชแข็ง มะพราวออน และมะขามหวาน
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร ลําไย มะมวง ลิ้นจี่แชแข็ง และเนื้อทุเรียนแชแข็ง
- มาเลเซีย ไดแก เนื้อทุเรียนทั้งเมล็ดแชแข็ง
- เม็กซิโก ไดแก มะมวง เงาะ แกวมังกร และมังคุด
- เอกวาดอร ไดแก มะมวง และแกวมังกร
- จีน ไดแก ลําไย
• ผลไมเขตรอนที่ผลิตในสหรัฐฯ พบวามีเพียงแกวมังกรพันธุเนื้อขาววางจําหนาย
• ราคา
มะพราวออน
- ไทย
ราคาขายปลีก ผลละ 2.89 - 4.29 เหรียญสหรัฐ ราคาสวนใหญทรงตัว เมื่อเทียบกับการสํารวจ
เมื่อเดือนสิงหาคม 2565
ราคายกกลอง (9 ผล) วางจําหนายในราคาระหวางกลองละ 19.99 - 25.99 เหรียญสหรัฐ
สวนใหญราคายังคงลดลง มีเพียงตลาดเดียวที่ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
ทุเรียนแชแข็ง
เนื้อทุเรียน
- ไทย เนื้อทุเรียนหมอนทองไรเมล็ดแชแข็งบรรจุในบรรจุภัรฑสุญญากาศ วางจําหนายในราคา
11.99 – 20.44 เหรียญสหรัฐตอปอนด
- เวียดนาม วางจําหนายในลักษณะเนื้อทุเรียนหมอนทองไรเมล็ดแชแข็งในบรรจุภัณฑสุญญากาศ
ในราคา 7.99 เหรียญตอปอนด และเนื้อทุเรียนทั้งเมล็ดบรรจุในกลองวางจําหนายในราคาปอนดละ 15.99 เหรียญสหรัฐ

-2- มาเลเซี ย พั นธุ Musang พบว ามี วางจํ าหน ายเนื้ อทุ เรี ยนทั้ งเมล็ ด แช แข็ ง ในราคา 17.03 –
42.41 เหรียญสหรัฐตอปอนด และเนื้อทุเรียนไรเมล็ด แชแข็ง วางจําหนายในราคาปอนดละ 33.32 – 42.41 เหรียญสหรัฐ
- ไมระบุแหลงผลิต (คาดวามาจากไทยหรือเวียดนาม) เนื้อทุเรียนหมอนทอง แชแข็ง บรรจุกลอง
วางจําหนายในราคากลองละ 8.99 เหรียญสหรัฐ
ทุเรียนสด พันธุหมอนทอง นําเขาจากไทย พบวามีวางจําหนาย ในราคาปอนดละ 12.99 – 13.99
เหรียญสหรัฐ
มังคุด
- เม็กซิโก แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 10.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาลดลง จากปอนดละ 12.99 เหรียญสหรัฐที่วางจําหนายในเดือนกอนหนานี้
- ไมระบุแหลงผลิต แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ
มะมวงดิบ
- เม็กซิโก
ราคาขายปลีก พันธุ Kent จําหนายในราคาผลละ 1.89 เหรียญสหรัฐ และปอนดละ 4.59 เหรียญสหรัฐ
ราคาขายยกกลอง พันธุ Kent กลองละ 5 ผล ราคา 8.49 – 9.99 เหรียญสหรัฐ (1.70 - 2.00/ผล)
- เวียดนาม มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว จําหนายในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว
มะมวงสุก
- เอกวากอร พันธุ Champagne กลองละ 20 ผล วางจําหนายในราคา 14.99 เหรียญสหรัฐ
แกวมังกร
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ พันธุเปลือก
สีทองวางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ
- เม็กซิโก แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ
- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่
พันธุเปลือกสีทองวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.99 – 6.99 เหรียญสหรัฐ
- สหรัฐฯ แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ
เงาะ
- เม็กซิโก วางจําหนายในราคาปอนดละ 2.49 เหรียญสหรัฐ
- ไมระบุแหลงผลิต วางจําหนายในราคาปอนดละ 1.99 เหรียญสหรัฐ
ลําไย
- เวียดนาม วางจําหนายในราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ
- จีน วางจําหนายในราคาปอนดละ 1.99 – 2.99 เหรียญสหรัฐ
มะขามหวาน นําเขาจากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาอยูระหวาง
กลองละ 3.59 – 3.99 เหรียญสหรัฐ
ลิ้นจี่แชแข็ง นําเขาจากเวียดนาม บรรจุถุงพลาสติกหนัก 2 ปอนด วางจําหนายในราคาถุงละ 5.99
เหรียญสหรัฐ (เฉลี่ยปอนดละ 2.99 เหรียญสหรัฐ) ราคาทรงตัว
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กันยายน 2565

-3ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย
สํารวจ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

1.

ทุเรียนสด

99 Ranch

ไทย

12.99
เพิ่มขึ้นจาก
10.99
(ราคาปกติ 14.99)

2.

ทุเรียนสด

Hawaii

ไทย

13.99

3.

เนื้อทุเรียน

Hawaii

มาเลเซีย

42.41
(บรรจุกลองน้ําหนัก
300 กรัม)

4.

เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

มาเลเซีย

34.83
(บรรจุกลองน้ําหนัก
300 กรัม)

เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

ไทย

20.44
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 300 กรัม)

5.

พันธุหมอนทอง

พันธุหมอนทอง

(แชแข็ง)
พันธุ Musang

(แชแข็ง)
พันธุ Musang

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

รูปภาพ

-4ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

6.

เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

ไทย

19.31
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 400 กรัม)

7.

เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

ไทย

16.99
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด)

8.

เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

มาเลเซีย

42.41
(บรรจุกลองน้ําหนัก
300 กรัม)

เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

มาเลเซีย

33.32
(บรรจุกลองน้ําหนัก
300 กรัม)

Hawaii

มาเลเซีย

17.03
(บรรจุกลองน้ําหนัก
400 กรัม)

9.

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

(แชแข็ง)
พันธุ Musang

(แชแข็ง)
พันธุ Musang

10. เนื้อทุเรียน
(แชแข็ง)

รูปภาพ

-5ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

11. เนื้อทุเรียน

Hawaii

เวียดนาม

15.99
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด)

12. เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

Hawaii

ไทย

11.99
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด)

13. เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

San Gabriel
Superstore

เวียดนาม

7.99
ราคาทรงตัว
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 14 ออนซ
ราคาปกติ 8.99
เหรียญสหรัฐ)

14. เนื้อทุเรียนไรเมล็ด

San Gabriel
Superstore

คาดวาไทย
หรือเวียดนาม

8.99
ราคาทรงตัว
(บรรจุถุงสุญญากาศ
น้ําหนัก 1 ปอนด
ราคาปกติ 9.99)

15. มะมวงดิบ
(พันธุผิวสีเขียว)

San Gabriel
Superstore

เวียดนาม

7.99
ราคาทรงตัว

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

(แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

รูปภาพ

-6ลําดับที่

ชนิดสินคา

16. มะมวงสุก
(พันธุ Champagne)

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต
99 Ranch

เอกวาดอร

ราคา USD/ปอนด
14.99/กลอง/20 ผล
(0.75/ผล)
ราคาลดลงจาก
8.99/กลอง/20 ผล
(ปกติ 19.99/กลอง)

17. มะมวงดิบ

Hawaii

เอวาดอร

4.59/ผล

18. มะมวงดิบ

Hawaii

เม็กซิโก

1.89/ผล

19. มะมวงดิบ

99 Ranch

เม็กซิโก

9.99/กลอง/5 ผล
(2.00/ผล)

(พันธุ Kent)

(พันธุ Kent)

(พันธุ Kent)

(ปกติ 13.99/กลอง)

รูปภาพ

-7ลําดับที่

ชนิดสินคา

20. มะมวงดิบ

(พันธุ Kent)

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

Hawaii

เม็กซิโก

8.49/กลอง/5 ผล
(1.70/ผล)

ไทย

22.99/กลอง/9 ผล
(2.55/ผล)
ราคาลดลงจาก
24.99/กลอง/9 ผล

99 Ranch
21. มะพราวออน
(ตรา KSN Intertrade
Co. Ltd.)

(ปกติ 29.99/กลอง)
22. มะพราวออน
(ตรา Coco Bucket)

99 Ranch

ไทย

25.99/กลอง/9 ผล
(2.89/ผล)
ราคาทรงตัว

23. มะพราวออน
(ตรา Best)

99 Ranch

ไทย

20.99/กลอง/9 ผล
(2.33/ผล)
ราคาลดลงจาก
22.99/กลอง/9 ผล

24. + มะพราวออน
(ตรา Top)

San Gabriel
Superstore

ไทย

19.99/กลอง/9 ผล
(4.00/ผล)

รูปภาพ

-8ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

25. มะพราวออน
(ขายปลีก)

99 Ranch

ไทย

4.29/ผล
ราคาทรงตัว

26. มะพราวออน
(ขายปลีก)

99 Ranch

ไทย

3.49/ผล
ราคาทรงตัว

27. มะพราวออน
(ขายปลีก)

Hawaii

ไทย

2.89
ราคาเพิ่มขึ้นจาก
2.79/ผล

28. มะพราวออน
(ขายปลีก)

San Gabriel
Superstore

ไทย

2.99/ผล
ราคาทรงตัว

รูปภาพ

-9ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

29. มะขามหวาน (สด)

Hawaii

ไทย

3.79

30. มะขามหวาน (สด)

San Gabriel
Superstore

ไทย

3.99
ราคาทรงตัว

31. มะขามหวาน (สด)

San Gabriel
Superstore

ไทย

3.59

32. มังคุด

99 Ranch

เม็กซิโก

10.99
ราคาลดลงจาก
12.99
(ราคาปกติ 16.99)

รูปภาพ

- 10 ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

San Gabriel
Superstore

ไมระบุ

34. แกวมังกร

San Gabriel
Superstore

เอกวาดอร

3.99

35. แกวมังกร

Hawaii

สหรัฐฯ

5.99
ราคาเพิ่มขึ่นจาก
3.99

36. แกวมังกร

99 Ranch

เม็กซิโก

5.99
ราคาเพิ่มขึ้นจาก
4.69

33. มังคุด

(พันธุเนื้อสีขาว)

(พันธุเนื้อสีขาว)

(พันธุเนื้อสีแดง)

9.99
(ราคาปกติ 11.99)

(ราคาปกติ 8.99)

รูปภาพ

- 11 ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

37. แกวมังกร

Hawaii

เวียดนาม

9.99
ราคาทรงตัว

38. แกวมังกร

Hawaii

เอกวาดอร

4.99
ราคาลดลงจาก
5.99

เอกวาดอร

6.99
ราคาเพิ่มขึ้นจาก
5.99

(พันธุเนื้อสีแดง)

(พันธุเปลือกสีทอง)

39. แกวมังกร

(พันธุเปลือกสีทอง)

99 Ranch

(ราคาปกติ 8.99)

40. แกวมังกร

(พันธุเปลือกสีทอง)

San Gabriel
Superstore

เวียดนาม

5.99
ราคาทรงตัว

รูปภาพ

- 12 ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

41. ลําไย

Hawaii

จีน

1.99
ราคาลดลงจาก
8.99

42. ลําไย

99 Ranch

จีน

2.99
ราคาลดลงจาก
9.99
(ราคาปกติ 9.99)

43. ลําไย

San Gabriel
Superstore

เวียดนาม

3.99
ราคาลดลงจาก
8.99
(ราคาปกติ 5.99)

44. เงาะ

99 Ranch

เม็กซิโก

2.49
ราคาทรงตัว
(ราคาปกติ 10.99)

รูปภาพ

- 13 ลําดับที่

ชนิดสินคา

45. เงาะ

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต
San Gabriel
Superstore

ไมระบุ

ราคา USD/ปอนด

รูปภาพ

1.99
ราคาทรงตัว
(ราคาปกติ 2.69)

46. ลิ้นจี่ (แชแข็ง)

San Gabriel
Superstore

เวียดนาม

2.99
ราคาทรงตัว
(บรรจุถุงขนาด 2
ปอนด ราคาถุงละ
5.99)

ที่มา: จากการสํารวจ
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กันยายน 2565

