รำยงำนกำรสำรวจชนิดคละรำนำผลไม้เขตร้รนในเมืรง Cabramatta รัฐ New South Wales
วันที่ 15 มิถงนำยน คละ 21 กรกฎำนม 2560
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ ได้สำรวจชนิดและรำคำผลไม้
เขตร้ อนที่ว ำงจ ำหน่ ำยในตลำดเมือง Cabramatta รัฐ New South Wales เป็นแหล่ งที่มีช ำวออสเตรเลี ย
เชื้อสำยเอเชียโดยเฉพำะเวียดนำมอำศัยอยู่เป็นจำนวนมำก ในวันที่ 15 มิถุนำยน และ 21 กรกฎำคม 2560
โดยมีผลกำรสำรวจดังนี้
ชนิดผลไม้

มะม่วง
Mangoes

ชื่รร้ำนน้ำ

Ivan Fresh
Fruit

คหล่งที่มำ

ภำพ

ออสเตรเลีย

มะม่วง
Green
Win Minh
ออสเตรเลีย
mangoes Fruit Market

Thue Pham
Accu

ออสเตรเลีย

รำนำต่รกิโลกรัม
AUD
อำท

7.99

มะม่วง
NDM

ออสเตรเลีย

Win Minh
ออสเตรเลีย
Fruit Market
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ผลกลมใหญ่ เนื้อหนำแน่น
เหนียว กรอบเล็กน้อย
212.00 ส่วนหัวหวำนเล็กน้อย
รสชำติเข้มข้น คล้ำย
มะม่วงแก้ว

5.99

ผลขนำดใหญ่ เปลือกสี
158.93 เขียวอ่อน เนื้อกรอบ
รสชำติเปรี้ยวเล็กน้อย

12.99

เปลือกสีเขียวเข้ม ลักษณะ
ผล และรสชำติคล้ำย
344.67
มะม่วงเขียวเสวย หวำน
มัน กรอบ

12.99

ผลขนำดใหญ่เปลือกสี
เขียวอ่อน กรอบ
344.67
ส่วนหัวหวำนเล็กน้อย
เนื้อส่วนใหญ่จดื

5.99

ลักษณะผลคล้ำยมะม่วง
น้ำดอกไม้ดิบ ผลขนำด
158.93
ปำนกลำง รสชำติเปรีย้ ว
มำก เนื้อกรอบ

มะม่วง
Sweet
mangoes
Tha Thien

ลักษณะสินน้ำ

1

ชนิดผลไม้

ทุเรียนผล
แช่แข็ง

ชื่รร้ำนน้ำ

คหล่งที่มำ

Heng Heng
Vegetable
and Fruit
Shop

ไทย

ภำพ

รำนำต่รกิโลกรัม
AUD
อำท

ลักษณะสินน้ำ

ผลใหญ่ สีทอง
เนื้อสีเหลือง

9.99

265.07

มำเลเซีย

14.99

ขนำดผลปำนกลำง
397.74 เนื้อสีเหลืองเข้ม

Sanfa
Supermarket

ไทย

27.90

740.29 เนื้อสีเหลืองเข้ม

Sanfa
Supermarket

มำเลเซีย

26.50

703.15 เนื้อสีเหลืองอ่อน

Thue Pham
Accu

ไทย

14.99

397.74 เปลือกสีม่วงเข้ม นิ่ม

Ivan Fresh
Fruit

ออสเตรเลีย

16.99

450.81

เปลือกสีม่วงอ่อน มีจุดสี
เหลืองเล็ก ประปรำย นิ่ม

Heng Heng
Vegetable
and Fruit
Shop

ไทย

14.99

397.74

ผลขนำดปำนกลำง เปลือก
สีม่วงเข้ม นิ่ม

Heng Heng
Vegetable
and Fruit
Shop

ทุเรียน
แกะพูแช่
แข็ง

มังคุด
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ชนิดผลไม้

มะพร้ำว
อ่อน

ชื่รร้ำนน้ำ

คหล่งที่มำ

ภำพ

ลักษณะสินน้ำ

Win Minh
ออสเตรเลีย
Fruit Market

15.99

424.27

Heng Heng
Vegetable
and Fruit
Shop

ออสเตรเลีย

17.99

477.34

Sanfa
Supermarket

ไทย

1.89
(ต่อลูก)

50.14 เปลือกสีขำวสะอำด
(ต่อลูก) ไม่มตี ำหนิ

10.57

280.46

17.63

เปลือกสีแดงสด เนื้อหนำ
467.79 กรอบ ร่อนไม่ติดเมล็ด
หวำนเล็กน้อย

14.99

เปลือกสีแดงสด
397.74 เนื้อหนำ ร่อน ไม่ติดเมล็ด
หวำนเล็กน้อย

Sanfa
ออสเตรเลีย
Supermarket

เงำะ

รำนำต่รกิโลกรัม
AUD
อำท

Tha Thien

ออสเตรเลีย

Win Minh
ออสเตรเลีย
Fruit Market

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

เปลือกมีสีม่วงอ่อน นิ่ม

ผลขนำดปำนกลำง
เปลือกสีม่วงอ่อน นิ่ม

เปลือกสีดำคล้ำ เนื้อนิ่ม
ไม่สด หวำนเล็กน้อย

3

ชนิดผลไม้

ส้มโอทั้ง
ผล

แก้วมังกร

ชื่รร้ำนน้ำ

คหล่งที่มำ

ภำพ

รำนำต่รกิโลกรัม
AUD
อำท

ลักษณะสินน้ำ

ออสเตรเลีย

6.99

ผลขนำดกลำง เปลือกสี
เขียวอ่อน เปลือกหนำ
185.47
เนื้อกรอบ ค่อนข้ำงแห้ง
หวำนเล็กน้อย

Win Minh
ออสเตรเลีย
Fruit Market

20.99

556.94

Thue Pham
Accu

ผลขนำดใหญ่เปลือก
สีชมพูสด

* หมำยเหตง: อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 21 กรกฎำคม 2560 1 เหรียญออสเตรเลีย เท่ำกับ 26.5340 บำท

สรง ปรำยงำนกำรสำรวจรำนำสิน น้ำ ผลไม้สดเขตร้ รน ที่มีวำงจำหน่ำ ยในตลำด Cabramatta Market
ดังต่รไปนี้
1. จำกกำรสำรวจร้ำนค้ำในตลำดเอเชีย Cabramatta ในรัฐนิวเซำท์เวลส์ของ สปษ. แคนเบอร์รำ เมื่อวันที่
15 มิถุนำยน 2560 และ 21 กรกฎำคม 2560 พบว่ำ ผลไม้เขตร้อนที่นำเข้ำจำกประเทศไทยมี 4 ชนิด
ได้แก่ ทุเรียนผลและทุเรียนแกะพูแช่แข็ง มังคุด และมะพร้ำวอ่อน โดยมำเลเซียเป็นคู่แข่งของไทยในกำร
ส่ ง ออกทุ เ รี ย นผลและทุ เ รี ย นแกะพู แ ช่ แ ข็ ง รำคำของทุ เ รี ย นผลแช่ แ ข็ ง ของไทยถู ก กว่ ำ ของมำเลเซีย
ประมำณ 5 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 132 บำท ต่อกิโลกรัม ทุเรียนแกะพูแช่แข็งจำกไทยมีรำคำสูงกว่ำ
มำเลเซียเล็กน้อย มีผลผลิตมังคุดของออสเตรเลียจำหน่ำยอยู่ ในตลำดด้วย มังคุดนำเข้ำจำกไทยมีรำคำ
ต่ำกว่ำของออสเตรเลีย 1-2 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 26-52 บำท ต่อกิโลกรัม มะพร้ำวอ่อนที่จำหน่ำย
ในตลำดมีเฉพำะจำกไทย รำคำลูกละ 1.89 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 50.14 บำท สำหรับมะม่วงมีแต่
ผลผลิตของออสเตรเลีย เนื่องจำกยังไม่ถึงฤดูกำลของมะม่วงจำกเอเชีย เช่น เวียดนำม
2. นอกเหนือจำกผลไม้เขตร้อนที่นำเข้ำจำกไทยและมำเลเซียแล้ว ออสเตรเลียสำมำรถผลิตผลไม้เขตร้อนได้
หลำกหลำย เช่น มังคุด เงำะ มะม่วง แก้วมังกร กล้วย ฝรั่ง ขนุน น้อยหน่ำ สับปะรด ส้มโอ มะปรำง และ
มะไฟ ซึ่ ง เป็ น ผลผลิ ต มำจำกรั ฐ Northern Territory และ Queensland เนื่ อ งจำกมี ส ภำพภู มิ อ ำกำศ
ใกล้เคียงกับ ประเทศในเขตร้ อน ผลไม้เขตร้อนของออสเตรเลี ย สดและคุณภำพดี เนื่องจำกไม่ต้ อ งผ่ ำน
กระบวนกำรกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช มีควำมได้เปรียบเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและระยะทำงขนส่งที่ใกล้
กว่ำเมื่อเทียบกับกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ผลมักมีขนำดใหญ่ เนื้อมำก แต่รสชำติยังไม่ ดีเทียบเท่ำผลไม้
จำกประเทศเขตร้อน และผลผลิตยังไม่มำกพอสำหรับกำรส่งออก รำคำยังสูงเมื่อ เทียบกับผลไม้เมืองหนำว
หรือผลไม้ท้องถิ่น ผู้บริโภคเป้ำหมำยจึงยังเป็นผู้มีเชื้อสำยเอเชีย ที่มีรำยได้ดี เมื่อเทียบกับผลไม้เขตร้อน
นำเข้ำ รำคำผลไม้เขตร้อนของออสเตรเลียจะยังสูงกว่ำเล็กน้อย
3. มะม่วงทีว่ ำงจำหน่ำยในตลำดทั้งหมดปลูกในออสเตรเลีย มีหลำยพันธุ์โดยระบุชื่อว่ำเป็น Sweet Mangoes,
NDM Mangoes, Green Mangoes และ Mangoes รำคำอยู่ระหว่ำงกิโลกรัมละ 5.99 - 12.99 เหรียญ
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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ออสเตรเลี ย หรื อ 158.93 - 344.67 บำท มะม่ ว ง Sweet Mangoes มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยกั บ มะม่ ว ง
เขีย วเสวยของไทย รสชำติห วำนเล็ กน้อย มัน เนื้อกรอบ ในขณะที่ NDM Mangoes คล้ ำยกับ มะม่ ว ง
น้ำดอกไม้ของไทย แต่ที่ วำงจำหน่ำยยังเป็น มะม่ว งดิบจึงมีรสชำติเปรี้ยว เนื้อกรอบ Green Mangoes
มีผลขนำดใหญ่ รสชำติเปรี้ยว เนื้อกรอบ และที่ใช้ชื่อว่ำ Mangoes มีลักษณะผลกลมใหญ่ รสชำติหวำน
เล็กน้อย กรอบ เนื้อแน่น รสชำติคล้ำยมะม่วงแก้ว
4. ทุเรียนผลและทุเรียนแกะพูแช่เแข็งเป็นสินค้ำมำจำกไทยและมำเลเซีย ทุเรียนผลแช่แข็งของไทยมีผลขนำด
ใหญ่ เปลือกสีอ่อน เนื้อสีเหลืองอ่อน รำคำ 9.99 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 265.07 บำทต่อกิโลกรัม
ส่วนทุเรียนมำเลเซียมีขนำดผลเล็กกว่ำ เปลือกสีเข้ม เนื้อสีเหลืองเข้ม รำคำ 14.99 เหรียญ หรือ 397.74
บำทต่อกิโลกรัม รำคำสูงกว่ำของไทยประมำณ 5 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 132.67 บำทต่อกิโลกรัม
ทุ เ รี ย นแกะพู แ ช่ แ ข็ ง จำกไทยรำคำ 27.90 เหรี ย ญออสเตรเลี ย หรื อ 740.29 บำท ต่ อ กิ โ ลกรั ม
ส่วนของมำเลเซียรำคำ 26.50 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 703.15 บำท ต่อกิโลกรัม ซึง่ รำคำต่ำกว่ำทุเรียน
ของไทยประมำณ 1.40 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 37.14 บำท ต่อกิโลกรัม ในปี 2559 ไทยส่งออกทุเรียน
ผลแช่ แข็งมำออสเตรเลี ยมูล ค่ำประมำณ 85 ล้ ำนบำท และทุเรียนสด (แกะพู แช่เย็น ) มูล ค่ำประมำณ
4 ล้ำนบำท
5. มังคุดที่วำงจำหน่ำยมีทั้งที่นำเข้ำจำกไทยและผลผลิตของออสเตรเลีย มังคุดจำกไทยมีขนำดปำนกลำง
เปลื อกสี ม่ว งเข้ม จ ำหน่ ำยโดยบรรจุ ในถุงตำข่ำยหรือพลำสติก ประมำณ 10 ลู ก ต่อ 1 ถุง มังคุดจำก
ออสเตรเลี ย รำคำกิโลกรั มละ 14.99 - 17.99 เหรียญออสเตรเลี ย หรือ 397.74 - 477.34 บำท
ในขณะที่มังคุดจำกไทยรำคำกิโลกรัมละ 14.99 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 397.74 บำทต่อกิโ ลกรัม
ซึ่งรำคำต่ำกว่ำมังคุดออสเตรเลียประมำณ 3 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 79.60 บำทต่อกิโลกรัม ในปี 2559
ไทยส่ ง ออกมั ง คุ ด มำยั ง ออสเตรเลี ย มู ล ค่ ำ ประมำณ 26 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จำกปี 2558 ประมำณ
7 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28
6. จำกกำรสำรวจตลำดพบว่ำมีเฉพำะมะพร้ำวอ่อนนำเข้ำจำกไทยวำงจำหน่ำยเท่ำนั้น รำคำจำหน่ำยลูกละ
1.89 เหรี ย ญออสเตรเลี ย หรื อ ประมำณ 50.14 บำท ในปี 2559 ไทยส่ ง ออกมะพร้ ำ วอ่ อ นมำยั ง
ออสเตรเลียมูลค่ำ 156.09 ล้ำนบำท
7. เงำะที่มีวำงจำหน่ำยในตลำดเป็นผลิตผลของออสเตรเลีย ทั้งหมด แต่ในบำงร้ำนค้ำยังนำเงำะเปลือกสีดำใกล้
จะเน่ำเสียมำจำหน่ำย เงำะส่วนใหญ่มีเปลือกสีแดง สด ภำยในเนื้อหนำ ร่อน ไม่ติดเมล็ด เมล็ดมีขนำดเล็ก
รสชำติหวำนเล็กน้อย รำคำกิโลกรัมละ 8.99 - 14.99 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 238.54 - 397.74
บำท บำงร้ำนมีกำรวำงจำหน่ำยในรูปแบบบรรจุกล่องขนำด 850 กรัม ออสเตรเลียยังไม่มีกำรอนุญำต
นำเข้ำเงำะจำกประเทศอื่น
8. ส้มโอที่วำงจำหน่ำยในตลำดเป็น ผลิตผลของออสเตรเลีย เท่ำนั้น ผลมีขนำดปำนกลำง เปลือกสีเขียวอ่อน
ปนเหลือง เปลือกหนำ เนื้อกรอบ แห้ง ไม่หวำน รำคำกิโลกรัมละ 6.99 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 185.47
บำท ออสเตรเลี ย อนุ ญ ำตน ำเข้ ำ ส้ ม โอแกะเปลื อ กแช่ เ ย็ น จำกไทยตั้ ง แต่ ปี 2550 แต่ เ นื่ อ งจำกส้ ม โอ
แกะเปลือกแช่เย็นมีอำยุกำรเก็บรักษำสั้น ขณะนี้จึงไม่มีกำรนำเข้ำส้มโอแกะเปลือกแช่เย็นจำกไทย
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
สิงหำนม 2560
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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