รายงานการสารวจ ราคาจาหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ประจาเดือน มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้สารวจราคา
ผลไม้เขตร้อนที่วางจาหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของชาวเอเชีย ที่ตั้งอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาด 99 Ranch Supermarket เจ้าของเป็นชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun
Fat Supermarket เจ้าของเป็นชาวเวียดนาม
จากการสารวจพบว่า ผลไม้เขตร้อนเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ราคาผลไม้เมืองร้อนส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว
เท่ากับช่วงที่สารวจในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยราคามะพร้าวอ่อนจากไทยและมะม่วงดิบพันธุ์ Tommy จากเม็กซิโกมี
แนวโน้ม สูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ราคามังคุดและมะม่วงสุก จากเม็กซิโกมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่าบางตลาดมี
มะม่วงเขียวเสวย (ฉายรังสี) จากเม็กซิโกวางจาหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ได้ประมวลข้อมูลการสารวจไว้ ดังนี้
 ผลไม้เขตร้อนนาเข้า ที่มีวางจาหน่ายในช่วงนี้ ได้แก่ มะม่วง แก้วมังกร ทุเรียนสด/แช่แข็ง มังคุด
มะขามหวาน มะพร้าวอ่อน ลาไย เงาะ และลิ้นจี่ โดยนาเข้าจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
- ไทย ได้แก่ ทุเรียนสด มะพร้าวอ่อน และมะขามหวาน
- เวียดนาม ได้แก่ แก้วมังกร ลาไย เงาะ มะม่วง ทุเรียนแช่แข็ง และเนื้อทุเรียนแช่แข็ง
- มาเลเซีย ได้แก่ เนื้อทุเรียนทั้งเม็ด บรรจุกล่องแช่แข็ง
- เม็กซิโก ได้แก่ มะม่วง มะม่วงเขียวเสวย เงาะ และมังคุด
- เอกวาดอร์ ได้แก่ แก้วมังกร มะม่วง
- กัวเตมาลา ได้แก่ เงาะ
- จีน ได้แก่ ลิ้นจี่
 ผลไม้เขตร้อนที่ผลิตในสหรัฐฯ ไม่พบว่ามีวางจาหน่ายในตลาดและช่วงเวลาที่สารวจ
 ราคา
มะพร้าวอ่อน
- ไทย ราคามะพร้าวอ่อนนาเข้าจากประเทศไทย มี 2 ประเภท ได้แก่
ราคาขายปลีก ผลละ 2.99 – 4.29 เหรียญสหรัฐ ราคา สูงขึ้น จากการสารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม
2565 ซึ่งวางจาหน่ายอยู่ระหว่างผลละ 2.99 – 3.49 เหรียญสหรัฐ
ราคายกกล่อง (9 ผล) วางจาหน่ายในราคาระหว่างกล่องละ 22.99 – 33.99 เหรียญสหรัฐ ราคา
สูงขึ้น จากการสารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งวางจาหน่ายอยู่ระหว่างกล่องละ 22.99 - 25.99 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เป็นช่วงที่ตลาดจาหน่ายสินค้ามะพร้าวยกลังในราคาพิเศษ
- เวียดนาม ไม่พบมะพร้าวอ่อนจากเวียดนามวางจาหน่ายในตลาดที่สารวจ
ทุเรียนแช่แข็ง
- เวียดนาม พันธุ์หมอนทอง วางจาหน่ายในราคาพิเศษปอนด์ละ 2.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ
3.69 เหรียญสหรัฐ) ราคา ทรงตัว เท่ากับเดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ยังพบว่ามีทุเรียนจากเวียดนามวางจาหน่ายใน
ลักษณะเนื้อทุเรียน แช่แข็ง ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ขนาด 397 กรัม จาหน่ายในราคาพิเศษแพ็คละ 6.99 เหรียญ (ราคา
ปกติ 8.99 เหรียญสหรัฐ)
- มาเลเซีย เนื้อทุเรียนทั้งเม็ด แช่แข็ง บรรจุกล่องขนาด 400 กรัม วางจาหน่ายในราคากล่องละ
25.99 เหรียญสหรัฐ
- ไม่ระบุแหล่งผลิต (คาดว่ามาจากไทยหรือเวียดนาม) เนื้อทุเรียนหมอนทอง แช่แข็ง บรรจุกล่อง
ขนาด 454 กรัม วางจาหน่ายในราคาพิเศษกล่องละ 8.99 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ 9.99 เหรียญสหรัฐ)

-2ทุเรียนสด
- ไทย พันธุ์หมอนทอง ราคาระหว่างปอนด์ละ 11.99 - 12.99 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว เท่ากับเดือน
พฤษภาคม 2565
มังคุด
- เม็กซิโก แบ่งบรรจุในถุงตาข่าย วางจาหน่ายตามน้าหนักในราคาพิเศษปอนด์ละ 9.99 เหรียญสหรัฐ
(ราคาปกติ 16.99 เหรียญสหรัฐ) ราคา ลดลง จากเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งวางจาหน่ายปอนด์ละ 14.99 เหรียญสหรัฐ
มะม่วงดิบ
- เม็กซิโก พันธุ์ Tommy และเขียวเสวย มีวางจาหน่าย 2 ประเภท ได้แก่
ราคาขายปลีก จาหน่ายในราคาผลละ 2.09 เหรียญสหรัฐ สาหรับพันธุ์ Tommy ในขณะที่มะม่วงดิบ
พันธุ์เขียวเสวย วางจาหน่ายเป็นผลในราคาปอนด์ละ 4.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาขายยกกล่อง พันธุ์ Tommy จาหน่ายในราคากล่องละ 13.99 (ขนาดบรรจุ 8 ผลต่อกล่อง)
ราคา สูงขึ้น จากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งจาหน่ายในราคา 8.99 - 10.99 เหรียญสหรัฐ (ขนาดบรรจุ 6 – 10 ผลต่อ
กล่อง) และพันธุ์เขียวเสวยวางจาหน่ายยกกล่องขนาดบรรจุ 15 ผล ในราคาพิเศษกล่องละ 38.00 เหรียญสหรัฐ (ราคาปกติ
55.99 เหรียญสหรัฐ)
- เวียดนาม มะม่วงดิบพันธุ์ผิวสีเขียว วางจาหน่ายในราคาปอนด์ละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว
เท่ากับเดือนพฤษภาคม 2565
มะม่วงสุก
- เม็กซิโก พันธุ์ Champagne และ Ataulfo วางจาหน่ายยกกล่องในราคาอยู่ระหว่าง 3.99 – 7.99
เหรียญสหรัฐต่อกล่อง (ขนาดบรรจุกล่องละ 3 - 6 ผล) และราคาระหว่าง 6.99 – 16.99 เหรียญสหรัฐต่อกล่อง (ขนาด
บรรจุ 12 – 20 ผล) ราคา ลดลง จากเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งวางจาหน่ายในราคากล่องละ 10.99 – 17.99 เหรียญ
สหรัฐ โดยราคาเฉลี่ยต่อผลขึ้นอยู่กับขนาดของมะม่วง ดังนี้
ขนาดใหญ่ (กล่องละ 12 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.08 เหรียญสหรัฐ
ขนาดกลาง (กล่องละ 14 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.21 เหรียญสหรัฐ
ขนาดกลาง (กล่องละ 16 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 0.50 เหรียญสหรัฐ
ขนาดเล็ก (กล่องละ 20 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 0.35 เหรียญสหรัฐ
แก้วมังกร
- เวียดนาม แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดงวางจาหน่ายในราคาปอนด์ละ 8.99 เหรียญสหรัฐ ราคา ทรงตัว
เท่ากับเดือนพฤษภาคม 2565
- เอกวาดอร์ แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาว วางจาหน่ายในราคาปอนด์ละ 4.99 - 5.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาทรงตัวเท่ากับเดือนพฤษภาคม 2565 ในขณะที่แก้วมังกรพันธุ์เปลือกสีทองวางจาหน่ายในราคาปอนด์ละ 8.99 –
9.99 เหรียญสหรัฐ
- ไม่ระบุแหล่งผลิต แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดงวางจาหน่ายในราคาปอนด์ละ 6.99 เหรียญสหรัฐ
มะขามหวาน
นาเข้าจากประเทศไทยบรรจุกล่องขนาด 1 ปอนด์ วางจาหน่ ายในราคาอยู่ระหว่างกล่องละ 3.99 4.59 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว เท่ากับเดือนพฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ รายละเอียดสินค้า ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบท้ายรายงาน
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
มิถุนายน 2565

-3ราคาจาหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สารวจ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ลาดับที่

ชนิดสินค้า

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

1.

ทุเรียนสด
พันธุ์หมอนทอง

99 Ranch

ไทย

11.99
(ราคาปกติ 13.99)

2.

ทุเรียนสด
พันธุ์หมอนทอง

Hawaii

ไทย

12.99

3.

ทุเรียน

Shun Fat

ไม่ระบุ

2.99
(ราคาปกติ 3.69)

Shun Fat

เวียดนาม

8.13
(ราคาปกติ 10.45)

(แช่แข็ง)
พันธุ์หมอนทอง

4.

เนื้อทุเรียนไร้เม็ด
(แช่แข็ง)
พันธุ์หมอนทอง

รูปภาพ

-4ลาดับที่
5.

ชนิดสินค้า
เนื้อทุเรียนไร้เม็ด

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

Shun Fat

คาดว่าไทย
หรือเวียดนาม

8.99
(ราคาปกติ 9.99)

Shun Fat

มาเลเซีย

29.53

Hawaii

เม็กซิโก

38.00/กล่อง/15 ผล
(2.53/ผล)
(ราคาปกติ 55.99/กล่อง)

Hawaii

เม็กซิโก

4.99

Shun Fat

เม็กซิโก

4.99

(แช่แข็ง)
พันธุห์ มอนทอง

6.

เนื้อทุเรียน มีเม็ด
(แช่แข็ง)

7.

มะม่วงเขียวเสวย
ฉายรังสี

8.

มะม่วงเขียวเสวย
ฉายรังสี

รูปภาพ

-5ลาดับที่
9.

ชนิดสินค้า
มะม่วงดิบ

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

99 Ranch

เม็กซิโก

2.09/ผล

10. มะม่วงดิบ

Shun Fat

เวียดนาม

7.99

11. มะม่วงสุก
(พันธุ์ Champagne)

99 Ranch

เม็กซิโก

7.99/กล่อง/6 ผล
(1.33/ผล)

12. มะม่วงสุก
(พันธุ์ Ataulfo)

99 Ranch

เม็กซิโก

0.69/ผล

13. มะม่วงสุก (อินทรีย์)
(พันธุ์ Ataulfo)

99 Ranch

เม็กซิโก

7.99/กล่อง/6 ผล
(1.33/ผล)
(ปกติ 8.49/กล่อง)

(พันธุ์ Tommy)

รูปภาพ

-6ลาดับที่

ชนิดสินค้า

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

14. มะพร้าวอ่อน

Hawaii

ไทย

33.99/กล่อง/9 ผล
(3.78/ผล)

15. มะพร้าวอ่อน

99 Ranch

ไทย

25.99/กล่อง/9 ผล
(2.89/ผล)

16. มะพร้าวอ่อน

Shun Fat

ไทย

22.99/กล่อง/9 ผล
(2.55/ผล)

17. มะพร้าวอ่อน

99 Ranch

ไทย

4.29/ผล

รูปภาพ

-7ลาดับที่

ชนิดสินค้า

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

18. มะพร้าวอ่อน

99 Ranch

ไทย

3.49/ผล

19. มะพร้าวอ่อน

Hawaii

ไทย

3.29/ผล

20. มะพร้าวอ่อน

Shun Fat

ไทย

2.99/ผล

21. มะขามหวาน (สด)

Hawaii

ไทย

4.59

รูปภาพ

-8ลาดับที่

ชนิดสินค้า

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

22. มะขามหวาน (สด)

Shun Fat

ไทย

3.99

23. มังคุด

99 Ranch

เม็กซิโก

9.99
(ราคาปกติ 16.99)

24. แก้วมังกร

99 Ranch

เอกวาดอร์

5.99
(ราคาปกติ 6.99)

99 Ranch

เวียดนาม

8.99

(พันธุ์เนื้อสีขาว)

25. แก้วมังกร
(พันธุ์เนื้อสีแดง)

รูปภาพ

-9ลาดับที่

ชนิดสินค้า

26. แก้วมังกร

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

Hawaii

เอกวาดอร์

4.99

Hawaii

เอกวาดอร์

9.99

Shun Fat

เวียดนาม

6.99

Shun Fat

เอกวาดอร์

7.99

(พันธุ์เนื้อสีขาว)

27. แก้วมังกร
(พันธุเ์ ปลือกสีทอง)

28. แก้วมังกร
(พันธุ์เนื้อสีแดง)

29. แก้วมังกร
(พันธุเ์ ปลือกสีทอง)

รูปภาพ

- 10 ลาดับที่

ชนิดสินค้า

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

30. ลิ้นจี่

99 Ranch

จีน

3.99
(ราคาปกติ 7.99)

31. ลิ้นจี่

Hawaii

จีน

1.99

32. ลิ้นจี่

Shun Fat

จีน

2.99
(ราคาปกติ 3.59)

33. ลาไย

99 Ranch

เวียดนาม

9.99
(ราคาปกติ 11.99)

รูปภาพ

- 11 ลาดับที่

ชนิดสินค้า

ตลาดที่สารวจ ประเทศผู้ผลิต

ราคา USD/ปอนด์

34. เงาะ

99 Ranch

เม็กซิโก

2.99
(ราคาปกติ 10.99)

35. เงาะ

Hawaii

กัวเตมาลา

4.99

36. เงาะ

Shun Fat

ไม่ระบุ

1.79

รูปภาพ

ที่มา: จากการสารวจ
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
มิถุนายน 2565

