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รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ประจําเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ได
สํ า รวจราคาผลไม เ ขตร อ นที่ ว างจํ า หน า ยในร า นค า ปลี ก ขนาดใหญ ข องชาวเอเชี ย ที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตนคร
ลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียงจํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน
ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม
ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลและสาระสําคัญของการสํารวจไว ดังนี้
• ประเภทผลไม ผลไมเขตรอนที่มีวางจําหนายในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียน เงาะ
ลิ้นจี่ ลําไย มะพราวออน และมะขามหวาน โดยแบงออกเปนผลไมนําเขาและผลไมที่ผลิตในสหรัฐฯ ที่พบจาก
การสํารวจ ดังนี้
ผลไมนําเขา จากประเทศไทย (ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง มะพราวออน มังคุด และมะขาม
หวาน) เวี ย ดนาม (แก ว มั ง กร ลํ า ไย เงาะ มะม ว ง) เม็ ก ซิ โ ก (มะม ว งพั น ธุ Kent, เงาะ และแก ว มั ง กร)
เอกวาดอร (แกวมังกรพันธุสีเหลือง) และจีน (ลิ้นจี่)
ผลไมที่ผลิตในสหรัฐฯ ไดแก แกวมังกร
• แนวโนมราคา เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้
มะพร าวออนไทยราคาเพิ่ ม ขึ้น มะพร าวออนไทยวางจํ าหน ายยกกลอง (9 ผล) ในราคาอยู
ระหวางกลองละ 29.99 – 30.99 เหรียญสหรัฐ ขายปลีกในราคาผลละ 3.79 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากผล
ละ 3.59 เหรียญสหรัฐ
ในขณะที่มะพราวออนของเวียดนามวางจําหนายแบบยกกลอง (9 ผล) ในราคากลองละ 21.99
เหรียญสหรัฐ ทรงตัวเทากับเดือนกอนหนา และวางจําหนายปลีกในราคาผลละ 2.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรง
ตัวเทากับเดือนกอน
ทุเรียนสดของไทยราคาทรงตัว โดยทุเรียนสดพันธุหมอนทองของไทยราคายังคงทรงตัวเทากับ
เดือนกอนซึ่งวางจําหนายอยูระหวางปอนดละ 11.99-12.99 เหรียญสหรัฐ
ทุเรียนแชแข็งของไทยราคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทุเรียนหมอนทองแชแข็งของไทยวางจําหนายอยู
ระหวางปอนดละ 3.69 - 5.99 เหรียญสหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาที่วางจําหนายอยูระหวางปอนด
ละ 3.99 - 4.99 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ไมพบทุเรียนแชแข็งพันธุ Musang King ของมาเลเซียวางจําหนาย
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มังคุด (ฉายรังสี) ของไทยราคาลดลง มังคุดนําเขาจากประเทศบรรจุในถุงตาขายไนลอนน้ําหนัก
ประมาณ 2 - 3 ปอนด วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาอยูระหวางปอนดละ 8.99-9.99 เหรียญสหรัฐ
ลดลงจากเดือนกอนที่วางจําหนายระหวางปอนดละ 9.99 – 12.99 เหรียญสหรัฐ
มะมวงราคาเพิ่มขึ้น ชวงที่สํารวจมีเพียงมะมวงดิบพันธุ Kent ของเม็กซิโก และมะมวงดิบพันธุ
ผิวสีเขียวของเวียดนามวางจําหนาย โดยมะมวงดิบพันธุ Kent ของเม็กซิโกวางจําหนายในราคาอยูระหวาง
8.99 เหรียญสหรัฐ ตอกลอง (8 ผลตอกลอง) เพิ่มขึ้นจากกลองละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่มะมวงพันธุ
ผิวสีเขียวจากเวียดนามวางจําหนายในราคาปอนดละ 6.99 ราคาทรงตัวเทากับเดือนกอนหนา
ทั้งนี้ ไมพบมะมวงพันธุของไทย (น้ําดอกไมและเขียวเสวย) ที่ปลูกในเม็กซิโกมาวางจําหนายใน
ขวงเวลาที่สํารวจ
แกวมังกรราคาทรงตัว แกวมังกรทุกพันธุทั้งที่นําเขาจากเวียดนาม เอกวาดอรและเม็กซิโกราคา
ทรงตัว นอกจากนี้ ยังพบวามีแกวมังกรพันธุเนื้อสีขาวที่ปลูกในสหรัฐฯ วางจําหนายเปนครั้งแรก ลักษณะผล
ใหญสดใหมวางจําหนายในราคาปอนดละ 4.49 เหรียญสหรัฐ ต่ํากวาแกวมังกรชนิดเดียวกันที่นําเขาจาก
เวียดนามที่วางจําหนายปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ และของเม็กซิโกที่วางจําหนายปอนดละ 4.99
ลําไยราคาลดลง มีเพียงลําไยที่นําเขาจากเวียดนามวางจําหนาย โดยลําไยขนาดปานกลาง มีกาน
บรรจุถุงตาขายไนลอนวางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปอนดละ
5.99 เหรียญสหรัฐของเดือนกอนหนา อยางไรก็ตาม ยังพบวามีลําไยขนาดจัมโบของเวียดนาม ไรกาน บรรจุ
ในถาดโฟมหุมพลาสติกใส วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ
ลิ้นจี่ราคาลดลง มีเพียงลิ้นจี่ที่นําเขาจากจีนบรรจุถุงพลาสติกใส วางจําหนายตามน้ําหนักในราคา
ปอนดละ 3.69 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาที่จําหนายปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้
ยังพบลิ้นจี่ที่ไมระบุแหลงผลิตวางจําหนายในราคาปอนดละ 1.99 เหรียญสหรัฐ
เงาะ เปนเงาะนําเขาจากเม็กซิโกบรรจุถุงพลาสติกใส วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ
1.59 - 1.79 เหรียญสหรัฐ และเงาะจากเวียดนามวางจําหนายในราคาปอนดละ 1.49 เหรียญสหรัฐ
• การแขงขัน
มะพราวออน เวียดนามยังคงเปนเพียงคูแขงเดียวของมะพราวออนของไทย เนื่องจากมีราคา
ต่ํากวาถึงกลองละ 8 - 9 เหรียญสหรัฐ
แกวมังกร สหรัฐฯ และเม็กซิโกสามารถปลูกแกวมังกรได และวางจําหนายในตลาดสหรัฐฯ
ในราคาที่ต่ํากวาแกวมังกรนําเขาจากเวียดนาม
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
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