สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์
การผลิตของไทยปี 2557 - 2559
รายการ

2557

1. จานวนครัวเรือน
251,778
(ครัวเรือน)
2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
1,241,223
3. ผลผลิตผลแก่ (ตัน)
970,730
4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
782
5. ต้นทุนการผลิต
4,212
(บาท/ตัน)
6. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลีย่ ทั่วประเทศ
- มะพร้าวแห้งผลใหญ่
ทั้งเปลือก (บาท/ผล)

2558

2559

235,992

225,384

1,185,177
904,025
763
4,297

1,135,821
857,710
755
4,308

11.67

9.71

14.73

- เนื้อมะพร้าวแห้ง
90% (บาท/กก)

12.65

13.51

18.39

7. ผลตอบแทนสุทธิ
(บาท/ตัน)
8. มาตรฐาน

4,956

3,471

7,180

มาตรฐานสินค้าเกษตรมะพร้าว มกษ. 18-2554

หมายเหตุ : อัตราแปลง มะพร้าว 1 ผล = 1.25 กก.

การตลาด

สัดส่วนความต้องการใช้มะพร้าว
ในประเทศไทยปี 2560

บริโภคในครัวเรือน
60%

โรงงานกะทิ
35%

โรงงานหีบ
น้ามันมะพร้าว 5%

ผลปอกเปลือก/ขูด/
ฝอย

เนื้อมะพร้าวขาว

เนื้อมะพร้าวแห้ง /
น้ามันมะพร้าวดิบ

ตลาดสด/ตลาดขายส่ง

บริโภคในประเทศ/ส่งออก

โรงกลั่น

1. การน าเข้ า มะพร้ า วผลและกะทิ ส าเร็ จ รู ป มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดย
นามาใช้ในอุตสาหกรรมกะทิกระป๋องสาเร็จรูปเพื่อการส่งออก
2. การส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปมะพร้าวผลสด และกะทิสาเร็จรูปโดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศมีความ
นิยมบริโภคมะพร้าวผลสด และใช้กะทิสาเร็จรูปในการปรุงอาหารเพิ่ม
สูงขึ้น

มาตรการนาเข้า
มติที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีดังนี้
การบริหารการนาเข้าภายใต้กรอบ WTO AFTA และ FTA มีการ
ก าหนดช่ ว งเวลาน าเข้ า มะพร้ า วผลและเนื้ อ มะพร้ า วแห้ ง คื อ เดื อ น
มกราคม – พฤษภาคม และ พฤศจิกายน – ธันวาคม ส่วนน้ามันมะพร้าว
สามารถนาเข้าโดยไม่มีการกาหนดช่วงเวลา และมะพร้าวเป็นฝอย ถูก
จัดสรรให้นิติบุคคลและโรงงานที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกิจการของตนเอง ซึ่งยัง
มีการดาเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และต้องมีประวัติการนาเข้าย้อนหลัง 3 ปี

บริโภค/อุตสาหกรรม/
ส่งออก

แหล่งผลิตสาคัญของไทยปี 2560
ประจวบคีรีขันธ์ 30% ชุมพร 17%
สุราษฎร์ธานี 10%
ชลบุรี 9%
นครศรีธรรมราช 7% ปัตตานี 4%
ช่วงผลผลิตน้ อย

ช่วงผลผลิตออกสูต่ ลาดปกติ

ช่วงผลผลิตออกมาก

ปี 2559
ปี 2560
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร และกรมการค้าภายใน

การค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทย
รายการ
1.ใช้ในประเทศ (ตัน)
2.สถิติการส่งออกของไทย
2.1 มะพร้าวผลสด
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคาส่งออก (บาท/ตัน)

2557

2558

2559

1,128,730

1,085,510

1,115,620

60,797
1,347
22,148

82,818
2,008
24,247

79,052
2,108
26,672

2.2 มะพร้าวฝอย
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคาส่งออก (บาท/ตัน)

3,441
324
94,231

2,311
182
78,595

1,338
68
50,760

2.3 กะทิสาเร็จรูป
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคาส่งออก (บาท/ตัน)

179,297
9,721
54,217

182,354
9,701
53,200

201,497
10,928
54,236

1,000
212
212,000

3,000
882
294,000

1,000
351
351,000

3.1 มะพร้าวผลแห้ง
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคานาเข้า (บาท/ตัน)

89,270
656
7,351

114,052
955
8,375

171,848
1,843
10,722

3.2 มะพร้าวฝอย
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคานาเข้า (บาท/ตัน)

3,000
212
70,667

3,000
113
37,667

4,000
263
65,750

3.3 กะทิสาเร็จรูป
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคานาเข้า (บาท/ตัน)

27,793
1,054
37,938

8,600
966
33,793

39,054
1,536
39,340

2.4 น้ามันมะพร้าว
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคานาเข้า (บาท/ตัน)

7,000
271
38,714

7,000
257
36,714

6,000
359
59,833

2.4 น้ามันมะพร้าว
ปริมาณ (ตัน)
มูลค่า (ล้านบาท)
ราคาส่งออก (บาท/ตัน)
3.สถิติการนาเข้าของไทย

คู่แข่งที่สาคัญของไทย
อินโดนีเซีย เวียดนาม

ตลาดส่งออกที่สาคัญชองไทย
มะพร้าวผลสด : สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย
มะพร้าวฝอย : สหรัฐอเมริกา ตุรกี ปากีสถาน
กะทิสาเร็จรูป : สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย
น้ามันมะพร้าว: สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

ขอบเขตสินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายสินค้าโควตาภาษี (TRQ)
ของไทยซึ่งต้องขออนุญาตในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
 มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ได้แก่
มะพร้าวทาให้แห้ง พิกัด 0801.11.00.000
มะพร้าวทั้งกะลา พิกัด 0801.12.00.000
มะพร้าวอ่อน พิกัด 0801.19.10.000
อื่นๆ พิกัด 0801.19.90.000
 เนื้อมะพร้าวแห้ง พิกัด 1203.00.00.000

19.90.000
หมายเหตุ : พิกัดศุลกากรปี 2560

ที่มา : Global Trade Atlas สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร และกรมการค้าภายใน

การเปิดตลาดสินค้าสินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้า TRQ ของไทย ปี 2560
WTO
มะพร้าว
และมะพร้าวฝอย

TNZCEP

 อัตราภาษีในโควตา 20%
 อัตราภาษี 0%
นอกโควตา 54 %
 ยกเว้นการกาหนดปริมาณนาเข้า
(Ad valorem)
 เงื่อนไขการนาเข้ า
 ปริ มาณเปิ ดตลาดปี ละ 2,427 ตั น
- ไม่ตอ้ งขออนุญาตนาเข้า
(มะพร้ า ว ปี ล ะ 2,317 ตั น และ
มะพร้าวฝอย ปีละ 110 ตัน)
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- บริ หารการนาเข้ า โดย
ก ร ม ก า ร ค ้า ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ
จั ด สรรตามสั ด ส่ ว นปริ ม าณที่ ยื่ น
ขอ ให้ น ิ ต ิ บ ุ ค ค ลที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ติ
ตามที่ กาหนดไว้

WTO
เนื้อมะพร้าวแห้ง

TAFTA

TAFTA

TNZCEP

 อัตราภาษีในโควตา 20%
 อัตราภาษี 0%
นอกโควตา 36 %
 ยกเว้นการกาหนดปริมาณนาเข้า
(Ad valorem)
 เงื่อนไขการนาเข้ า
 ปริมาณเปิดตลาดปีละ 1,157 ตัน
- ไม่ตอ้ งขออนุญาตนาเข้า
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- ก ร ม ก า ร ค ้า ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ
จั ด สรรตามสั ด ส่ ว นปริ ม าณที่ ยื่ น
ข อ ใ ห ้ ผู ้ ม ี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ต า ม ที่
กาหนด

WTO
 อัตราภาษีในโควตา 20%
นอกโควตา 52 %
(Ad valorem)
 ปริมาณเปิดตลาดปีละ 401 ตัน
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- กรมการค้า ต่ า งประเทศ
จั ด สรรตามสั ด ส่ ว นปริ ม าณที่ ยื่น
ขอให้ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
กาหนด

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

TAFTA

TNZCEP

 อัตราภาษี 0%
 ยกเว้นการกาหนดปริมาณนาเข้า
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- ไม่ต้องขออนุญาตนาเข้า
- ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
การนาเข้า

JTEPA

AKFTA

ACFTA

 อัตราภาษี ในโควตา 0% นอกโควตา 54%
(Ad valorem)
 ปริมาณเปิดตลาดปีละ 2,427 ตัน (มะพร้าว ปีละ 2,317
ตัน และ มะพร้าวฝอย ปีละ 110 ตัน
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- เป็นผู้ได้รับสิทธิการนาเข้าตาม WTO

JTEPA

AKFTA

ACFTA

 อัตราภาษี ในโควตา 0%
 ไม่ได้ผูกพัน
นอกโควตา 36%
(Ad valorem)
 ปริมาณเปิดตลาดปีละ 1,157 ตัน
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- เป็นผู้ได้รับสิทธิการนาเข้าตาม
WTO

JTEPA

AKFTA

ACFTA

 อัตราภาษี ในโควตา 0%
 ไม่ได้ผูกพัน
นอกโควตา 52%
(Ad valorem)
 ปริมาณเปิดตลาดปีละ 401 ตัน
 เงื่อนไขการนาเข้ า
- เป็นผู้ได้รับสิทธิการนาเข้าตาม
WTO

AFTA
 อัตราภาษี 0%
 ปริมาณเปิดตลาด เปิดเสรี
 เงื่อนไขการนาเข้า
- เป็นนิติบุคคลที่ขนึ้ ทะเบียนผู้นาเข้าไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี
- นาเข้าเพื่อการแปรรูปเป็นน้ามันพืชหรืออาหารคนใน
กิจการของตนเอง
- ให้นาเข้าเดือน มกราคม – พฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน –ธันวาคม แต่ละปี
- ไม่นาไปจาหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ

AFTA

ประเทศนอกความตกลงข้างต้น
 อัตราภาษี 60% (Ad valorem)
 ไม่กาหนดปริมาณการนาเข้า
 เงื่อนไขการนาเข้า
- ขออนุญาตนาเข้าตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่
67) พ.ศ. 2532 และประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่า เรือ่ ง การนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่78) พ.ศ. 2518

ประเทศนอกความตกลงข้างต้น

 อัตราภาษี 5% (Ad valorem)
 3 บาท / กิโลกรัม
 ปริมาณเปิดตลาด เปิดเสรี
 เงื่อนไขการนาเข้า
- ขออนุญาตนาเข้าตามประกาศ
 เงื่อนไขการนาเข้า
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนา
- เป็นนิติบุคคลที่ขนึ้ ทะเบียนผู้นาเข้าไว้กับ
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่
กรมการค้าต่างประเทศ
67) พ.ศ. 2532
- นาเข้าเพื่อการแปรรูปเป็นน้ามันพืชหรืออาหารคน ไม่เกิน
ปริมาณที่ระบุไว้ในแผนนาเข้าและการใช้ในกิจการของตน
- ให้นาเข้าเดือน มกราคม – พฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน –ธันวาคม แต่ละปี
- ไม่นาไปจาหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
- ให้นาเข้าด่านศุลกากรทีมีด่านตรวจพืชหรือมี
เจ้าหน้าที่ทมี่ ีอานาจปฏิบัติหน้าที่

AFTA
 อัตราภาษี 0%
 ปริมาณเปิดตลาด เปิดเสรี
 เงื่อนไขการนาเข้า
- เป็นนิติบุคคลที่ขนึ้ ทะเบียนผู้นาเข้าไว้กับ
กรมการค้าต่างประเทศ
- นาเข้าเพื่อการแปรรูปเป็นน้ามันพืชหรืออาหารคน
ในกิจการของตนเอง
- ให้นาเข้าเดือน มกราคม – พฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน –ธันวาคม แต่ละปี
- ไม่นาไปจาหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ
- ให้นาเข้าทางด่านศุลกากรทีมีด่านอาหารและยา
หรือมีเจ้าหน้าทีท่ ี่มีอานาจปฏิบัติหน้าที่

ประเทศนอกความตกลงข้างต้น
 2.50 บาท / ลิตร
 เงื่อนไขการนาเข้า
- ต้องห้ามในการนาเข้าตาม พรฎ.
ควบคุมการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่8) พ.ศ.
2496 และประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 78) พ.ศ. 2518

สานักการค้าสินค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สิงหาคม 2560

