
มะพร้าวผลแก่ 
 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561* % 

1.  ผลผลิต  :  ล้านตัน    (พ.ค.)  
1.1 โลก  พืชน ้ามันรวม 538.86 522.41 576.11 593.72 3.05 

           - เนื อมะพร้าวแห้ง 5.42 5.32 5.51 5.83 5.80 

               - น ้ามันมะพร้าว 3.37 3.32 3.39 3.60 6.19 

1.2 ไทย  มะพร้าวผลแก่ 0.90 0.88 0.84 0.86 2.38 

2.  เน้ือที่ให้ผล/ผลผลิตต่อไร่/ต้นทุน 

2.1 เนื้อที่ให้ผล (ล้านไร่) 1.19 1.15 1.10 1.13 2.47 

2.2 ผลผลิตต่อไร่ (ต่อเนื อที่ให้ผล) 
 

:  กก./ไร ่ 763 771 754 769 1.98 

   (คิดเป็น ผล/ไร่) (610) (617) (603) (615)  

3.  ต้นทุนเฉลี่ยทั้งประเทศ      

:  บาท/กก. 4.30 4.24 4.37 - - 

   (คิดเป็น บาท/ผล) (5.37) (5.30) (5.46) - - 

4.  การใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 1.13 1.19 1.43 - - 

5.  สัดส่วนการใช้มะพร้าวผลในประเทศ 
   เพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือน : 35%     อุตสาหกรรมกะทิส้าเร็จรูป : 60% 
   อุตสาหกรรมน ้ามันมะพร้าว : 5%  

หมายเหตุ  (1) * = ประมาณการ  (2) ข้อมูล 1.1 จาก USDA  (3) ข้อมูล 1.2 และ 2-5 จากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

6.  ปริมาณการน าเข้า - ส่งออก  : ตัน  
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
        (ม.ค.-มี.ค.) 

6.1  น าเข้า มะพร้าวผล+อ่ืนๆ 114,052 171,721 416,125 118,341 
  มะพร้าวฝอย     1,566 3,661 4,846 903 
  เนื อมะพร้าวแห้ง 9 12 24        - 
  น ้ามัน (ทั งหมด) 6,711 6,862 9,597 847 
  กะทิ 28,600 39,054 41,945 10,276 

6.2  ส่งออก มะพร้าวผล+อ่ืนๆ 85,298 95,956 44,084 15,432 
  มะพร้าวฝอย     2,311 1,338 1,213 447 
  เนื อมะพร้าวแห้ง 7,049 23,212 34,171 14,598 
  น ้ามัน (ทั งหมด) 3,547 2,658 2,601 731 
  กะทิ 182,354 201,591 242,812 58,843 

หมายเหตุ  1. การน้าเข้า-ส่งออก ปี 2560 ไม่รวมมะพร้าวผลอ่อน  , 2 ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
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น าเข้าจาก 
  (ป ี60) 

ผล (แก่+อื่นๆ) มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว  
(รวม) 

กะทิส าเร็จรูป 

 อินโดนีเซีย (92%) อินโดนีเซีย (59%) ฟิลิปปินส์ (100%) อินโดนีเซีย (95%) เวียดนาม (99%) 
  เวียดนาม (26%)    

 

ตลาดส่งออก 
    (ปี 60) 

ผล (แก่+อื่นๆ) มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว 
(รวม) 

กะทิส าเร็จรูป 

 จีน (55%) ปากีสถาน (29%) จีน (98%) เนเธอร์แลนด์ (21%) อเมริกา (33%) 
  เวียดนาม (23%)  เยอรมัน (11%) อังกฤษ (11%) 
  บังคลาเทศ (12%)  อังกฤษ (11%) ออสเตรเลีย (8%) 

 

7.  ราคามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561  
     7.1 ณ แหล่งผลิต    เม.ย. พ.ค.   %  

(1) ผลใหญ่ทั งเปลือก (บาท/ผล)       
 เฉลี่ยทั งประเทศ * 9.71 14.73 16.95 11.47 9.20 19.79 
 จ. ประจวบคีรีขันธ์ 13.54 19.62 20.29 9.75 7.20 26.15 
 จ. สุราษฎร์ธานี 11.50 14.79 18.74 8.75 7.00 20.00 

(2) เนื อมะพร้าวแห้ง 90% (บาท/กก.)       
 เฉลี่ยทั งประเทศ * 13.51 18.39 20.85 - - - 
 จ. ประจวบคีรีขันธ์ 15.73 17.45 18.58 - - - 
 จ. สุราษฎร์ธานี 10.90 13.13 15.73 - - - 

     7.2 ขายส่งตลาด กทม.        
(1) ผลใหญ่ปอกเปลือก (บาท/ผล) 19.46 24.28 22.97 18.24 14.81 18.80 
(2) เนื อมะพร้าวขาว (บาท/กก.)** 30.06 38.61 43.92 27.15 22.60 16.75 
(3) เนื อมะพร้าวแห้ง 90% (บาท/กก.)** 15.29 19.67 20.82 14.53 12.55 13.62 
(4) น ้ามันมะพร้าวดิบ (บาท/กก.) 39.97 46.27 53.81 48.97 41.12 16.03 
       

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ยกเว้น * จาก ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ** = ราคาหน้าโรงงาน 
 

8.  สถานการณ์ ปี 2561 
8.1 การผลิต ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวผลเพ่ิมขึ น เนื่องจากการ

ด้าเนินมาตรการก้าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้า) ที่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาได้ผลดี 
8.2 การตลาด เดือนพฤษภาคม 2561 ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ประกอบกับโรงงานน้าเข้ามะพร้าวผล 

เพ่ือสต๊อกให้เพียงพอก่อนสิ นสุดช่วงให้น้าเข้า รวมทั งการบริโภคภายในชะลอตัวช่วงผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ราคา
อ่อนตัวลงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่้า แนวโน้ม สิ นสุดช่วงเปิดตลาดให้น้าเข้ามะพร้าวผล แต่คาดว่าโรงงานจะมีสต๊อก
มะพร้าวน้าเข้าเพียงพอใช้ในช่วงหนึ่ง รวมทั งการบริโภคยังชะลอตัวช่วงฤดูกาลผลไม้ แนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ต่้า  

-------------------------------------------------- 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 
กรมการค้าภายใน 


