
รายการ/ปี 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65* % r การเคลื่อนไหวของราคา (ราคาเฉล่ีย)
สตอ็คโลกตน้ป ี(ล้านตัน) 2.26 2.19 2.39 1.92 -19.80 สัปดาห์นี้ สัปดาห์กอ่น % r

ผลผลิตโลก (ล้านตัน) 10.60 10.15 10.55 9.89 -6.26 เกษตรกรขายได ้(สศก.) (26 พ.ย.64) (19 พ.ย.64)

   - พนัธุ์อาราบิกา (53.22%) 6.34 5.71 6.13 5.26 -14.19   - สารกาแฟคละ_โรบัสต้า - - -
   - พนัธุ์โรบัสตา  (46.78%) 4.26 4.44 4.42 4.63 4.75   - สารกาแฟ_อาราบิก้า - - -
การใชข้องโลก (ล้านตัน) 9.95 9.74 9.79 9.90 1.12 ตลาดโลก (ลอนดอน)
ผลผลิตไทย (ตนั) 26,424 22,483 21,773 24,135 10.85   - เมล็ดกาแฟโรบัสต้า* 75.97 74.03
  - พนัธุ์อาราบิกา (43%) 8,895 11,205 9,090 10,352 13.88      * = ราคาในสัปดาห์นี้ ณ วนัที่  พ.ย.64

  - พนัธุ์โรบัสตา (57%) 17,528 11,278 12,682 13,783 8.68

การใชข้องไทย (ล้านตัน) 0.081 0.086 0.090 N.A. -
ชว่งออกสู่ตลาด ต.ค.- มิ.ย. ออกมาก ม.ค.65 = 31.08%  ก.พ.65 = 36.78%
แหล่งผลิตโรบสัตา - ภาคใต้ของไทย :  ชุมพร (62.64%) ระนอง (23.04%)
แหล่งผลิตอาราบกิา - ภาคเหนือของไทย  :  เชียงใหม่ (43.89%) เชียงราย (30.30%)
เน้ือที่ให้ผล (ไร่) 258,801 224,683 228,555 234,850 2.75

ผลผลิตตอ่ไร่ (กก.) 107 100 95 103 8.42

ตน้ทุน  (บาท/กก.) 62.82 72.21 68.19 N.A. -

กรอบ WTO - เมล็ดกาแฟ ในโควต้า ปริมาณ 5.25 ตัน ภาษี 30%  นอกโควต้า 90%
                 - ผลิตภณัฑ์กาแฟ ในโควต้า ปริมาณ 134 ตัน ภาษี 40% นอกโควต้า 49%
กรอบ AFTA  เมล็ดกาแฟดิบ ภาษี 5%  เมล็ดกาแฟค่ัว ผลิตภณัฑ์กาแฟ ภาษี 0%  การเปดิตลาดสินค้ากาแฟตามขอ้ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
การน าเข้า (เมล็ดกาแฟ) 2561 2562 2563 2564         ภายใต้เง่ือนไขและการก ากบัดูแลของคณะอนุกรรมการพชืสวน ดังนี้ 
  - ปริมาณ (ตัน) 55,416 62,657 59,650 49,172         1) ใหน้ าเขา้เมล็ดกาแฟเพื่อใชเ้ปน็วัตถดิุบในการแปรรูปเทา่นั้น
  - มูลค่า (ล้านบาท) 4,359 3,882 3,141 2,874 หา้มจ าหน่ายจา่ย โอน เปน็วตัถดิุบในประเทศ
การสง่ออก (เมลด็กาแฟ)         2) ชว่งเวลาน าเขา้ เดือน เม.ย.-พ.ย. เพื่อใชใ้นประเทศและผลิต
  - ปริมาณ (ตัน) 450 469 291 357 เปน็ผลิตภณัฑ์เพือ่ส่งออกภายในเดือน ธ .ค. 
  - มูลค่า  (ล้านบาท) 61 92 60 73         3) ผู้น าเขา้ต้องมปีระวัติการรับซ้ือภายในประเทศยอ้นหลัง มเีอกสาร
ประเทศคู่ค้า  สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น แคนาดา แสดงการเปน็โรงงานแปรรูปเกี่ยวกบักาแฟ และมส่ีวนสนบัสนนุชว่ยเหลือ
ประเทศคู่แขง่ส าคัญ    บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย เกษตรกรชาวสวนกาแฟด้วย
ที่มา : (1) ผลผลิตโลก , ความต้องการใช้โลก : USDA                 (2) ผลผลิตไทย, ต้นทุน : สศก.         4) ใหผู้้ที่มสิีทธิน าเขา้เมล็ดกาแฟรับซ้ือเมล็ดกาแฟในประเทศในฤดูกาลถดัไป
        (3) ใช้ในประเทศ : ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564          (4) น าเข้า - ส่งออก : กรมศุลกากร เปน็ปริมาณไมน่อ้ยกว่า หรือเทา่กบัปริมาณที่น าเขา้จริง หรือตามปริมาณ
สถานการณ์ เมล็ดกาแฟที่มจีริงในประเทศ โดยจะต้องรับซ้ือตามราคาตลาดโลก หรือหาก

ราคาตลาดโลกตกต่ าใหรั้บซ้ือในราคาไมน่อ้ยกว่า 60 บาท/กก. 
        5) การพจิารณาปริมาณการน าเขา้ทั้งหมด ป ี2564 จะพจิารณาเปน็รายปี
ร่วมกบัผลการรับซ้ือผลผลิตภายในประเทศในฤดูกาลผลิต ป ี2563/64
        6) ปริมาณที่ได้รับอนมุติัต่ ากว่าปริมาณที่ยื่นขอ ผู้น าเขา้สามารถยื่นขอได้
ในการประชมุคร้ังต่อไป 

 
ราคา (บาท/กก.) ป/ีเดอืน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
เกษตรกรขายได ้ 2561 70.95 70.79 68.00 - - - - - - - 63.94 65.53 69.35

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

2564 64.66 67.96 68.00 - - - - - - 67.07
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 65.50 65.50 - - - - - - 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

(โรบัสต้า) 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 41.53 43.33 44.05 47.44 51.61 57.89 62.27 69.41 71.86 75.97  (24 พ.ย.64) 55.08

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  กรมการค้าภายใน

กาแฟ
ประจ าสัปดาห์ที ่4 ของเดือนพฤศจิกายน 2564 (22 - 26 พ.ย.64)

ราคาสารกาแฟโรบสัตา้ (บาท/กก.)
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เกษตรกรขายได้ โรงงานรับซ้ือ ตลาดโลก 

          ผลผลิตปี 2564/65 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.85 % คาดว่าเกษตรกร           
จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือน ธ .ค.64 เป็นต้นไป เพื่อน าไปผ่าน                      
กระบวนการท าเป็นกาแฟสารก่อนน าออกจ าหน่ายในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค.65        


