
รายงานการสํารวจ ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน  

ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 
 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดสํารวจราคา
ผลไมเขตรอนท่ีวางจําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญของชาวเอเชีย ท่ีต้ังอยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
จํานวน 3 แหง ไดแก ตลาด 99 Ranch Supermarket เจาของเปนชาวจีน ตลาด Hawaii Supermarket และตลาด Shun 
Fat Supermarket เจาของเปนชาวเวียดนาม  

จากการสํารวจพบวา ผลไมเขตรอนเริ่มเขาสูตลาดมากขึ้น ราคาผลไมเมืองรอนท่ีมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบ
กับชวงท่ีสํารวจในเดือนมีนาคม 2565 ไดแก ทุเรียน (สด) จากไทย มะมวงดิบจากเวียดนาม มะพราวออนจากไทย ผลไมเขต
รอนท่ีราคาสูงขึ้นไดแก มะมวงสุกและมังคุดจากเม็กซิโก โดยมังคุดจากเม็กซิโกวางจําหนายในราคาปอนดละ 14.99 เหรียญ
สหรัฐฯ สูงกวามังคุดไทยถึงปอนดละ 2 เหรียญสหรัฐ ท้ังน้ี ฝายเกษตรฯ ไดประมวลขอมูลการสํารวจไวดังน้ี 

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

- ไทย  ไดแก ทุเรียนสด ทุเรียนแชแข็ง มังคุด มะพราวออน และมะขามหวาน 
- เวียดนาม ไดแก แกวมังกร มะมวง และทุเรียนแชแข็ง 
- มาเลเซยี ไดแก เน้ือทุเรียนท้ังเมล็ด บรรจุกลองแชแข็ง 
- เม็กซิโก ไดแก มะมวง ล้ินจ่ีและมังคุด  
- เอกวาดอร ไดแก แกวมังกรพันธุเน้ือสีขาว 

• ผลไมเขตรอนที่ผลิตในสหรัฐฯ ไมพบวามีวางจําหนายในตลาดและชวงเวลาท่ีสํารวจ    

• 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 ไมพบมะพราวออนจากเวียดนามวางจําหนายในตลาดท่ีสํารวจ 
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 
- มาเลเซยี พันธุ Musang King ไมพบทุเรียนสดท้ังผลแชแข็งวางจําหนาย แตพบเน้ือทุเรียน (มีเมล็ด) 

บรรจุกลองขนาด 400 กรัม วางจําหนายในราคากลองละ 29.99 เหรียญสหรฐั 
ทุเรียนสด   
- ไทย พันธุหมอนทอง ราคาระหวางปอนดละ 10.99 - 12.99 เหรียญสหรัฐ ลดลง จากเมื่อเดือน

มีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 13.99 เหรียญสหรัฐ 
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มังคุด (ฉายรังสี)  
-  เม็กซิโก แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามนํ้าหนักในราคาปอนดละ 14.99 เหรียญสหรัฐ 

ราคาสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายปอนดละ 11.99 เหรียญสหรัฐ     
-  ไมระบุแหลงผลิต แบงบรรจุในถุงตาขาย วางจําหนายตามนํ้าหนักในราคาปอนดละ 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) โดยราคาเฉล่ียตอผลขึ้นอยูกับขนาดและชนิดของมะมวง
ดังน้ี 

ขนาดใหญ    (กลองละ 6 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 1.83 เหรียญสหรัฐ  
ขนาดกลาง   (กลองละ 8 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 1.12 เหรียญสหรัฐ 
ขนาดเล็ก     (กลองละ 9 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 1.22 เหรียญสหรัฐ 
มะมวงอนิทรีย  (กลองละ 10 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 1.10 เหรียญสหรัฐ 

- เวียดนาม มะมวงดิบพันธุผิวสีเขียว วางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 เหรียญสหรัฐ ลดลง จาก
เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวางจําหนายอยูในระหวางปอนดละ 8.99 - 9.99 เหรียญสหรัฐ   
 มะมวงสุก 

- เม็กซิโก พันธุ Champagne และ Ataulfo วางจําหนายยกกลองในราคาอยูระหวาง 10.99 - 
17.99 เหรียญสหรัฐตอกลอง (ขนาดบรรจุกลองละ 12 - 20 ผล) ราคา สูงขึ้น จากเดือนมนีาคม 2565 เล็กนอย โดยราคา
เฉล่ียตอผลขึ้นอยูกับขนาดของมะมวง ดังน้ี 

 ขนาดใหญ    (กลองละ 12 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 1.50 เหรียญสหรัฐ   
 ขนาดกลาง   (กลองละ 14 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 1.21 เหรียญสหรัฐ    
 ขนาดเล็ก     (กลองละ 20 ผล) ราคาเฉล่ียผลละ 0.55 เหรียญสหรัฐ  

แกวมังกร     
- เวียดนาม แกวมังกรพันธุเน้ือสีแดงวางจําหนายในราคาปอนดละ 7.99 - 8.99 เหรียญสหรัฐ ราคา

สูงขึ้นจาก 7.99 เหรียญสหรัฐ ของเดือนมีนาคม 2565 

- เอกวาดอร แกวมังกรพันธุเน้ือสีขาว วางจําหนายในราคาปอนดละ 5.99 เหรียญสหรัฐ ราคาทรงตัว
เทากับเดือนมีนาคม 2565 

มะขามหวาน  
นําเขาจากประเทศไทยบรรจุกลองขนาด 1 ปอนด วางจําหนายในราคาอยูระหวางกลองละ 3.99 - 

4.59 เหรียญสหรัฐ ทรงตัว เทากับเดือนมีนาคม 2565                    

ท้ังน้ี รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤษภาคม 2565 
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ราคาจําหนาย (ปลีก) ผลไมเขตรอน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง มลรัฐแคลิฟอรเนีย  

สํารวจ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

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 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

5.  ทุเรียนสด (แชแข็ง) 
พันธุหมอนทอง           

Shun Fat   เวียดนาม 2.99 
(ราคาปกติ 3.69) 

 
 

 
 

 

6.  ทุเรียนสด (แชแข็ง)   

พันธุหมอนทอง         
Hawaii   เวียดนาม 3.99 

 
 
  

 

 

7.  มะมวงดิบ 
(พันธุผิวสีเขียว) 
ฉายรังส ี

Shun Fat เวียดนาม 7.99 
 
  
  
 

 

 

8.  มะมวงดิบ 
(พันธุผิวสีเขียว) 
ฉายรังส ี

Hawaii เวียดนาม 7.99 
 
 

 



- 5 - 
 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

9.  มะมวงดิบ (อินทรีย)              
(พันธุ Tommy) 

99 Ranch   เม็กซิโก 10.99/กลอง/10 
ผล 

(1.10/ผล) 
 
 
 
  

  

10.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Tommy) 

Hawaii   เม็กซิโก 10.99/กลอง/9 ผล 
(1.22/ผล) 

 
    

 

11.  มะมวงดิบ                
(พันธุ Tommy) 

99 Ranch   เม็กซิโก 8.99/กลอง/8 ผล 
(1.12/ผล) 

 
 
 
  

 

12.  มะมวงดิบ               
(พันธุ Tommy) 

Shun Fat   เม็กซิโก 10.99/กลอง/6 ผล 
(1.83/ผล) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

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) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

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 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

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) 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

25.  มังคุด   Shun Fat ไทย 12.99 
 
  
  
  

 

26.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

99 Ranch   เอกวาดอร 5.99 
(ราคาปกติ 6.99) 

 

 

27.  แกวมังกร            
(พันธุเน้ือสีแดง) 

 

99 Ranch   เวียดนาม 8.99 
 
  
 
  
   

 

28.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีขาว) 

Shun Fat   เวียดนาม 6.99 
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ลําดับท่ี ชนิดสินคา ตลาดท่ีสํารวจ ประเทศผูผลิต ราคา USD/ปอนด 
รูปภาพ 

29.  แกวมังกร         
(พันธุเน้ือสีแดง) 

Shun Fat   เวียดนาม 7.99 
 
  

 
 

 

30.  ล้ินจี ่ Hawaii เม็กซิโก 7.99 
 

   

 

31.  เนื้อทุเรียนแชแข็ง 
(พันธุ Musang King) 

Shun Fat   มาเลเซีย 29.99/กลอง/400
กรัม 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจ 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤษภาคม 2565 


