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

ผลผลิตโลก (ล้านตัน) 0.95 10.47 10.02 10.57 5.49 เกษตรกรขายได้ (สศก.) (25 ก.พ.64) (19 ก.พ.64)

   - อาราบิก้า (57.51%) 5.66 6.26 5.63 6.11 8.53   - สารกาแฟคละ_โรบัสต้า 68.00 68.00 -
   - โรบัสต้า  (42.49%) 3.86 4.21 4.39 4.46 1.59   - สารกาแฟ_อาราบิก้า 142.50 140.00 1.79
การใช้ของโลก (ล้านตัน) 9.57 9.83 9.84 9.98 1.42 ตลาดโลก (ลอนดอน)
ผลผลิตไทย (ตัน) 23,618 26,424 22,505 24,048 6.86   - เมล็ดกาแฟโรบัสต้า 44.05 41.28 6.71
  - อาราบิก้า           10,146 8,895 11,169 11,701 4.76
  - โรบัสต้า 13,472 17,528 11,336 12,348 8.93

การใช้ของไทย (ล้านตัน) 0.091 0.081 0.086 0.090 4.65
ช่วงออกสู่ตลาด เดือน ต.ค.- เม.ย. ออกมาก ม.ค.29.70% ก.พ.37.12%
แหล่งผลิตส าคัญ
 - พันธุ์โรบัสต้า (51.35%) ภาคใต้ของไทย :  ชุมพร (65.53%) ระนอง (22.31%)
 - พันธุ์อาราบิก้า (48.65%) ภาคเหนือของไทย  :  เชียงราย (44.15%) เชียงใหม่ (38.04%) 

เน้ือทีใ่ห้ผล (ไร่) 258,801 246,894 223,690 218,298 -2.41

ผลผลิตต่อไร ่(กก.) 92 107 101 110 8.91

ต้นทุน  (บาท/กก.) 67.67 61.28 61.52 N.A

การน าเขา้ - ข้อผูกพัน WTO เมล็ดกาแฟ ในโควต้า 5.25 ตัน ภาษีในโควต้า 30%
นอกโควต้า 90% กาแฟส าเร็จรูป ในโควต้า 134 ตัน ภาษีในโควต้า 40% นอกโควต้า 49%
                - ข้อผูกพัน AFTA  เมล็ดกาแฟ 5%  กาแฟส าเร็จรูป 0%  การเปิดตลาดสินค้ากาแฟตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียน (AFTA)    
การน าเขา้ (เมลด็กาแฟ) 2561 2562 2563 2564 ภายใต้เง่ือนไขและการก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการพืชสวน ดังนี้ 
  - ปริมาณ (ตัน) 55,416 62,657 59,650 200            1) ใหน้ าเขา้เมล็ดกาแฟเพือ่ใช้เปน็วตัถดิุบในการแปรรูปเท่านั้น 
  - มูลค่า (ล้านบาท) 4,359 3,882 3,141 10 ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอน เป็นวัตถุดิบในประเทศ
การส่งออก (เมล็ดกาแฟ) 2) ช่วงเวลาน าเขา้ เดือน เม .ย.-พ.ย. เพือ่ใช้ในประเทศและผลิตเปน็
  - ปริมาณ (ตัน) 450 469 291 17 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกภายในเดือนธ.ค. 
  - มูลค่า  (ล้านบาท) 61 92 60 3             3) ผู้น าเขา้ต้องมีประวติัการรับซ้ือภายในประเทศต้ังแต่ ป ี 2561 
ประเทศคู่ค้า  สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา  ญีปุ่น่ แคนาดา มีเอกสารแสดงการเปน็โรงงานแปรรูปเกีย่วกบักาแฟ และมีส่วนสนับสนุน
ประเทศคู่แข่งส าคัญ    บราซิล เวยีดนาม โคลัมเบีย ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟด้วย
ที่มา : (1) ผลผลิตโลก , ความต้องการใช้โลก : USDA                 (2) ผลผลิตไทย, ต้นทุน : สศก. 4) ใหผู้้ที่มีสิทธนิ าเขา้เมล็ดกาแฟรับซ้ือผลผลิตกาแฟในประเทศใน
        (3) ใช้ในประเทศ : ยทุธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564          (4) น าเขา้ - ส่งออก : กรมศุลกากร ฤดูกาลถดัไปเปน็ปริมาณไม่น้อยกวา่ หรือเท่ากบัปริมาณที่น าเขา้จริง หรือตาม
สถานการณ์ ปริมาณเมล็ดกาแฟที่มีจริงในประเทศ โดยจะต้องรับซ้ือตามราคาตลาดโลก 


หรือหากราคาตลาดโลกตกต่ าใหรั้บซ้ือในราคาไม่น้อยกวา่ 60 บาท/กก. 
5) การพจิารณาปริมาณการน าเขา้ทั้งหมด ป ี2563 จะพจิารณาเปน็

รายป ีร่วมกบัผลการรับซ้ือผลผลิตภายในประเทศในฤดูกาลผลิต ป ี 2562/63
6) ปริมาณที่ได้รับอนุมัติต่ ากวา่ปริมาณที่ยืน่ขอ ผู้น าเขา้สามารถ

ยืน่ขอได้ในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
ราคา (บาท/กก.) ป/ีเดอืน มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย
เกษตรกรขายได้ 2561 70.95 70.79 68.00 - - - - - - - 63.94 65.53 69.35

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

2564 64.66 68.00 (25 ก.พ.64) 66.33
โรงงานรบัซ้ือ 2561 60.83 61.00 61.00 - - - - - - - - - 60.94

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

2564 65.50 65.50 (17 ก.พ.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 40.52 44.05 (23 ก.พ.64) 42.29

กาแฟ
ประจ าสปัดาหท์ี่ 4 ของเดอืนกุมภาพันธ ์2564 (วนัที่ 22 - 25 ก.พ. 64)

ราคาสารกาแฟโรบสัตา้ (บาท/กก.)
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เกษตรกรขายได้ โรงงานรับซื้อ ตลาดโลก 

          ผลผลิตกาแฟ (โรบัสต้า) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้

ในประเทศ เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตให้กับผูร้วบรวมท้องถิ่นและโรงงานแปรรูปท่ีเข้ามาเปดิ
จุดรับซื้อในพ้ืนท่ี จ.ชุมพร และระนอง และก าหนดราคารับซื้อเริ่มตน้ตามช้ันคุณภาพมาตรฐาน
ท่ี กก.ละ 60 บาท ราคาอยู่ในเกณ์ดี โดยราคาสารกาแฟคละ (โรบัสต้า) ท่ีเกษตรกรขายได้                  
กก.ละ 68.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ท่ีผ่านมา 


