รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
ประจําเดือน พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ผลไมเขตรอนที่วางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ที่ตั้งอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun
Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม
จากการสํารวจพบวา ผลไมเขตรอนเริ่มเขาสูตลาดมากขึ้น ราคาผลไมเมืองรอนที่มีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบ
กับชวงที่สํารวจในเดือนมีนาคม 2565 ไดแก ทุเรียน (สด) จากไทย มะมวงดิบจากเวียดนาม มะพราวออนจากไทย ผลไมเขต
รอนที่ราคาสูงขึ้นไดแก มะมวงสุกและมังคุดจากเม็กซิโก โดยมังคุดจากเม็กซิโกวางจําหนายในราคาปอนดละ 14.99 เหรียญ
สหรัฐฯ สูงกวามังคุดไทยถึงปอนดละ 2 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลการสํารวจไวดังนี้
• ผลไมเขตรอนนําเขา ที่มีวางจําหนายในชวงนี้ ไดแก มะมวง แกวมังกร ทุเรียนสด/แชแข็ง มังคุด
มะขามหวาน มะพราวออน และลิ้นจี่ โดยนําเขาจากแหลงตางๆ ดังนี้
- ไทย ไดแก ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง มังคุด มะพราวออน และมะขามหวาน
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร มะมวง และทุเรียนแชแข็ง
- มาเลเซีย ไดแก เนื้อทุเรียนทั้งเมล็ด บรรจุกลองแชแข็ง
- เม็กซิโก ไดแก มะมวง ลิ้นจี่และมังคุด
- เอกวาดอร ไดแก แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว
• ผลไมเขตรอนที่ผลิตในสหรัฐฯ ไมพบวามีวางจําหนายในตลาดและชวงเวลาที่สํารวจ
• ราคา
มะพราวออน
- ไทย ราคามะพราวออนนําเขาจากประเทศไทย มี 2 ประเภท ไดแก
ราคายกกลอง (9 ผล) วางจําหนายในราคาพิเศษอยูระหวางกลองละ 22.99 - 25.99 เหรียญ
สหรัฐ (ราคาปกติ 29.99 เหรียญสหรัฐ) ราคา ลดลง จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายอยูระหวาง
กลองละ 24.99 - 29.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาขายปลีก ผลละ 2.99 – 3.49 เหรียญสหรัฐ ราคา ลดลง จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม
2565 ซึ่งวางจําหนายอยูระหวางผลละ 3.89 - 3.99 เหรียญสหรัฐ
- เวียดนาม ไมพบมะพราวออนจากเวียดนามวางจําหนายในตลาดที่สํารวจ
ทุเรียนแชแข็ง
- ไทย พันธุหมอนทอง ราคาปอนดละ 3.99 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว เทากับเมื่อเดือนมีนาคม 2565
- เวียดนาม พันธุหมอนทอง ราคาอยูระหวางปอนดละ 2.99 - 3.99 เหรียญสหรัฐ ลดลง จากเมื่อ
เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายอยูระหวางปอนดละ 3.69 - 3.99 เหรียญสหรัฐ
- มาเลเซีย พันธุ Musang King ไมพบทุเรียนสดทั้งผลแชแข็งวางจําหนาย แตพบเนื้อทุเรียน (มีเมล็ด)
บรรจุกลองขนาด 400 กรัม วางจําหนายในราคากลองละ 29.99 เหรียญสหรัฐ
ทุเรียนสด
- ไทย พันธุหมอนทอง ราคาระหวางปอนดละ 10.99 - 12.99 เหรียญสหรัฐ ลดลง จากเมื่อเดือน
มีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ

-2มังคุด (ฉายรังสี)
- เม็กซิโก แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 14.99 เหรียญสหรัฐ
ราคาสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 11.99 เหรียญสหรัฐ
- ไมระบุแหลงผลิต แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามน้ําหนักในราคาปอนดละ 12.99 เหรียญ
สหรัฐ
มะมวงดิบ
- เม็กซิโก มะมวงดิบพันธุ Tommy วางจําหนายยกกลอง ราคาอยูระหวาง 8.99 - 10.99 เหรียญ
สหรัฐ ตอกลอง (ขนาดบรรจุ 6 - 10 ผลตอกลอง) ราคา ลดลง จากเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งจําหนายในราคา 10.99 11.99 เหรียญสหรัฐตอกลอง (ขนาดบรรจุ 7 - 10 ผลตอกลอง) โดยราคาเฉลี่ยตอผลขึ้นอยูกับขนาดและชนิดของมะมวง
ดังนี้
ขนาดใหญ (กลองละ 6 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.83 เหรียญสหรัฐ
ขนาดกลาง (กลองละ 8 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.12 เหรียญสหรัฐ
ขนาดเล็ก (กลองละ 9 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.22 เหรียญสหรัฐ
มะมวงอินทรีย (กลองละ 10 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.10 เหรียญสหรัฐ
- เวียดนาม มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว วางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ลดลง จาก
เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายอยูในระหวางปอนดละ 8.99 - 9.99 เหรียญสหรัฐ
มะมวงสุก
- เม็ ก ซิ โ ก พั นธุ Champagne และ Ataulfo วางจํ า หน า ยยกกล อ งในราคาอยู ร ะหว า ง 10.99 17.99 เหรียญสหรัฐตอกลอง (ขนาดบรรจุกลองละ 12 - 20 ผล) ราคา สูงขึ้น จากเดือนมีนาคม 2565 เล็กนอย โดยราคา
เฉลี่ยตอผลขึ้นอยูกับขนาดของมะมวง ดังนี้
ขนาดใหญ (กลองละ 12 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.50 เหรียญสหรัฐ
ขนาดกลาง (กลองละ 14 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 1.21 เหรียญสหรัฐ
ขนาดเล็ก (กลองละ 20 ผล) ราคาเฉลี่ยผลละ 0.55 เหรียญสหรัฐ
แกวมังกร
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 - 8.99 เหรียญสหรัฐ ราคา
สูงขึ้นจาก 7.99 เหรียญสหรัฐ ของเดือนมีนาคม 2565
- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว
เทากับเดือนมีนาคม 2565
มะขามหวาน
นําเขาจากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาอยูระหวางกลองละ 3.99 4.59 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว เทากับเดือนมีนาคม 2565
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤษภาคม 2565

-3ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย
สํารวจ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

1.

ทุเรียนสด
พันธุหมอนทอง

Hawaii

ไทย

12.99

2.

ทุเรียนสด
พันธุหมอนทอง

Shun Fat

ไทย

12.99

3.

ทุเรียนสด
พันธุหมอนทอง

99 Ranch

ไทย

10.99

4.

ทุเรียนสด (แชแข็ง)
พันธุหมอนทอง

Hawaii

ไทย

3.99

รูปภาพ

-4ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

5.

ทุเรียนสด (แชแข็ง)

Shun Fat

เวียดนาม

2.99
(ราคาปกติ 3.69)

6.

ทุเรียนสด (แชแข็ง)
พันธุห มอนทอง

Hawaii

เวียดนาม

3.99

7.

มะมวงดิบ

Shun Fat

เวียดนาม

7.99

8.

มะมวงดิบ

Hawaii

เวียดนาม

7.99

พันธุหมอนทอง

(พันธุผิวสีเขียว)
ฉายรังสี

(พันธุผิวสีเขียว)
ฉายรังสี

รูปภาพ

-5ลําดับที่

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

99 Ranch

เม็กซิโก

10.99/กลอง/10
ผล
(1.10/ผล)

10. มะมวงดิบ

Hawaii

เม็กซิโก

10.99/กลอง/9 ผล
(1.22/ผล)

11. มะมวงดิบ

99 Ranch

เม็กซิโก

8.99/กลอง/8 ผล
(1.12/ผล)

12. มะมวงดิบ

Shun Fat

เม็กซิโก

10.99/กลอง/6 ผล
(1.83/ผล)

9.

ชนิดสินคา
มะมวงดิบ (อินทรีย)
(พันธุ Tommy)

(พันธุ Tommy)

(พันธุ Tommy)

(พันธุ Tommy)

รูปภาพ

-6ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

13. มะมวงสุก
(พันธุ Champagne)

Shun Fat

เม็กซิโก

17.99 กลอง/12 ผล
(1.50/ผล)
(ปกติ 19.99/กลอง)

14. มะมวงสุก
(พันธุ Ataulfo)

Hawaii

เม็กซิโก

16.99/กลอง/14 ผล
(1.21/ผล)

15. มะมวงสุก
(พันธุ Ataulfo)

99 Ranch

เม็กซิโก

10.99/กลอง/20 ผล
(0.55/ผล)
(ปกติ 19.99/กลอง)

16. มะพราวออน

Shun Fat

ไทย

22.99/กลอง/9 ผล
(2.55/ผล)

รูปภาพ

-7ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

17. มะพราวออน

99 Ranch

ไทย

25.99/กลอง/9 ผล
(2.89/ผล)
(ปกติ 29.99/กลอง)

18. มะพราวออน

Hawaii

ไทย

23.99/กลอง/9 ผล
(2.66/ผล)
(ปกติ 29.99/กลอง)

19. มะพราวออน

Shun Fat

ไทย

2.99/ผล

20. มะพราวออน

99 Ranch

ไทย

3.49/ผล

รูปภาพ

-8ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

21. มะพราวออน

Hawaii

ไทย

2.99/ผล

22. มะขามหวาน (สด)

Hawaii

ไทย

4.59

23. มะขามหวาน (สด)

Shun Fat

ไทย

3.99

24. มังคุด

99 Ranch

เม็กซิโก

14.99
(ราคาปกติ 16.99)

รูปภาพ

-9ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

25. มังคุด

Shun Fat

ไทย

12.99

26. แกวมังกร

99 Ranch

เอกวาดอร

5.99
(ราคาปกติ 6.99)

27. แกวมังกร

99 Ranch

เวียดนาม

8.99

28. แกวมังกร

Shun Fat

เวียดนาม

6.99

(พันธุเนื้อสีขาว)

(พันธุเนื้อสีแดง)

(พันธุเนื้อสีขาว)

รูปภาพ

- 10 ลําดับที่

ชนิดสินคา

ตลาดที่สํารวจ ประเทศผูผลิต

ราคา USD/ปอนด

29. แกวมังกร

Shun Fat

เวียดนาม

7.99

30. ลิ้นจี่

Hawaii

เม็กซิโก

7.99

31. เนื้อทุเรียนแชแข็ง
(พันธุ Musang King)

Shun Fat

มาเลเซีย

29.99/กลอง/400
กรัม

(พันธุเนื้อสีแดง)

รูปภาพ

ที่มา: จากการสํารวจ
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤษภาคม 2565

