
รายการ/ปี 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 % r ความเคลื่อนไหวของราคา (ราคาเฉล่ีย)
สตอ็คโลกตน้ปี (ล้านตัน) (* ประมาณการ)1.862 2.181 2.013 N.A สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อน % r

ผลผลติโลก (ล้านตัน) 0.95 10.47 10.02 10.57 5.49 เกษตรกรขายได ้(สศก.) (22 ม.ค.64) (15 ม.ค.64)

   - อาราบิกา้ (57.51%) 5.66 6.26 5.63 6.11 8.53   - สารกาแฟคละ_โรบัสต้า 64.50 64.50 0.00
   - โรบัสต้า  (42.49%) 3.86 4.21 4.39 4.46 1.59   - สารกาแฟ_อาราบิกา้ 145.00 150.00 3.33
การใช้ของโลก (ล้านตัน) 9.57 9.83 10.08 N.A #VALUE! ตลาดโลก (ลอนดอน)
ผลผลติไทย (ตนั) 23,618 26,424 22,505 24,045 6.84   - เมล็ดกาแฟโรบัสต้า 40.02 41.39 3.31
  - อาราบิกา้           10,146 8,895 11,169 11,701 4.76
  - โรบัสต้า 13,472 17,528 11,336 12,344 8.89

การใช้ของไทย (ล้านตัน) 0.091 0.081 0.087 N.A 6.86
ช่วงออกสู่ตลาด เดอืน ต.ค.- เม.ย. ออกมาก ม.ค. - ก.พ.
แหลง่ผลติส าคัญ
 - พันธุโ์รบัสต้า (63.62%) ปลูกภาคใต้ของไทย :  ชมุพร (44.21%) ระนอง (17.79%)
 - พันธุอ์าราบิกา้ (36.38%) ปลูกภาคเหนือของไทย  :  เชยีงราย (15.17%) เชยีงใหม ่(10.39%) 

เน้ือที่ให้ผล (ไร่) 258,801 246,894 223,690 218,301 -2.41

ผลผลติตอ่ไร่ (กก.) 92 107 101 110 8.91

ตน้ทุน  (บาท/กก.) 66.94 61.07 68.24 N.A

การน าเขา้ - ขอ้ผูกพัน WTO เมล็ดกาแฟ ในโควต้า 5.25 ตัน ภาษีในโควต้า 30%
นอกโควต้า 90% กาแฟส าเร็จรูป ในโควต้า 134 ตัน ภาษีในโควต้า 40% นอกโควต้า 49%
                - ขอ้ผูกพัน AFTA  เมล็ดกาแฟ 5%  กาแฟส าเร็จรูป 0% การเปิดตลาดสนิค้ากาแฟตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)    
การน าเข้า (เมลด็กาแฟ) 2560 2561 2562 2563 ภายใต้เง่ือนไขและการก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการพืชสวน ดังนี ้
  - ปริมาณ (ตัน) 46,084 55,416 62,657 59,431  (ม.ค. -พ.ย.)        1) ให้น าเข้าเมล็ดกาแฟเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเท่านั้น 
  - มลูค่า (ล้านบาท) 3,136 4,359 3,882 3,130 ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอน เป็นวตัถุดิบในประเทศ
การส่งออก (เมล็ดกาแฟ) 2) ช่วงเวลาน าเข้า เดือน เม.ย.-พ.ย. เพื่อใช้ในประเทศและผลิตเป็น
  - ปริมาณ (ตัน) 399 450 469 286  (ม.ค. -พ.ย.) ผลิตภัณฑ์เพือ่ส่งออกภายในเดือนธ.ค. 
  - มลูค่า  (ล้านบาท) 68 61 92 59 3) ผู้น าเข้าต้องมีประวัติการรับซ้ือภายในประเทศต้ังแต่ ปี 2561 
ประเทศคู่ค้า  สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น แคนาดา มีเอกสารแสดงการเป็นโรงงานแปรรูปเกี่ยวกับกาแฟ และมีส่วนสนับสนุน
ประเทศคู่แข่งส าคัญ    บราซิล เวยีดนาม โคลัมเบีย ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟด้วย
ที่มา : (1) ผลผลิตโลก , ความต้องการใช้โลก : USDA                 (2) ผลผลิตไทย, ต้นทุน : สศก. 4) ให้ผู้ที่มีสิทธิน าเข้าเมล็ดกาแฟรับซ้ือผลผลิตกาแฟในประเทศใน
        (3) ใช้ในประเทศ : ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564          (4) น าเข้า - ส่งออก : กรมศุลกากร ฤดูกาลถัดไปเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับปริมาณที่น าเข้าจริง หรือตาม

สถานการณ์ ปริมาณเมล็ดกาแฟที่มีจริงในประเทศ โดยจะต้องรับซ้ือตามราคาตลาดโลก 


หรือหากราคาตลาดโลกตกต่ าให้รับซ้ือในราคาไม่น้อยกว่า 60 บาท/กก. 

5) การพจิารณาปริมาณการน าเข้าทั้งหมด ปี 2563 จะพจิารณาเป็น

รายปี ร่วมกับผลการรับซ้ือผลผลิตภายในประเทศในฤดูกาลผลิต ปี 2562/63
6) ปริมาณที่ได้รับอนุมัติต่ ากว่าปริมาณที่ยื่นขอ ผู้น าเข้าสามารถ

ยื่นขอได้ในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
ราคา (บาท/กก.) ป/ีเดอืน มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย
เกษตรกรขายได ้ 2561 70.95 70.79 68.00 - - - - - - - - 65.53 69.35

สารกาแฟ คละ (โรบัสต้า) 2562 67.10 66.54 70.00 - - - - - - - - - 67.82
(สศก.) 2563 64.24 68.00 68.00 - - - - - - - - 62.67 66.54

2564 64.50 (22 ม.ค.64) 64.50
โรงงานรับซ้ือ 2561 60.83 61.00 61.00 - - - - - - - - - 60.94

(เกรดคละ) 2562 60.00 60.00 60.00 - - - - - - - - - 60.00
จ.ชมุพร 2563 60.00 60.00 60.00 - - - - - - - - - 60.00

2564 65.50 (15 ม.ค.64) 65.50
ตลาดโลก (ลอนดอน) 2561 56.01 56.26 55.70 54.89 56.46 55.83 56.53 53.28 49.75 55.86 54.78 50.11 54.62

(กาแฟโรบัสต้า) 2562 49.35 48.80 48.16 45.79 43.67 44.74 41.84 41.10 40.63 38.98 41.78 40.52 43.78
2563 40.78 40.55 40.44 38.94 38.29 37.45 39.83 44.23 44.41 40.76 42.30 41.49 40.79
2564 40.02 (21 ม.ค.64) 40.02

กาแฟ
ประจ าสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนมกราคม 2564 (18 - 22 ม.ค. 64)

ราคาสารกาแฟโรบสัตา้ (บาท/กก.)

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  กรมการค้าภายใน
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เกษตรกรขายได้ โรงงานรับซื้อ ตลาดโลก 

          ผลผลิตกาแฟ (โรบัสต้า) ออกสู่ตลาดแล้วในพื้นที ่จ.ชุมพรและ
ระนอง โดยเกษตรกรเก็บเก่ียวและตากเพ่ือสีจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวม 
ท้องถิ่นที่เปิดจุดรับซื้อในราคา กก.ละ 60 - 65 บาท ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี                         
ส าหรับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด เปิดจุดรับแล้วซื้อตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64  
โดยมีราคารับซื้อเริ่มต้นตามชั้นคุณภาพมาตรฐาน กก.ละ 60 บาท 


