
รายการ/ปี 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65* % r การเคล่ือนไหวของราคา (ราคาเฉล่ีย)

สต็อคโลกต้นปี (ล้านตัน) 2.23 2.17 2.18 1.80 -17.43 สัปดาห์น้ี สัปดาห์ก่อน % r

ผลผลิตโลก (ล้านตัน) 10.56 10.14 10.56 10.05 -4.83 เกษตรกรขายได้ (สศก.) (12 ก.ค.65) (8 ก.ค.65)

   - พันธ์ุอาราบิกา (53.49%) 6.30 5.70 6.12 5.38 -12.09   - สารกาแฟคละ_โรบัสต้า - - -

   - พันธ์ุโรบัสตา  (46.51%) 4.26 4.45 4.44 4.67 5.18   - สารกาแฟ_อาราบิก้า - - -

การใช้ของโลก (ล้านตัน) 9.95 9.74 9.79 9.90 1.12 ตลาดโลก (ลอนดอน)
ผลผลิตไทย (ตัน) 26,424 22,483 21,773 21,223 -2.52   - เมล็ดกาแฟโรบัสต้า* 70.90 70.57 0.47

  - พันธ์ุอาราบิกา (44%) 8,895 11,205 9,090 9,295 2.26      * = ราคาในสัปดาห์น้ี ณ วันท่ี  11  ก.ค.65

  - พันธ์ุโรบัสตา (56%) 17,528 11,278 12,682 11,928 -5.95

การใช้ของไทย (ล้านตัน) 0.081 0.086 0.090 0.089 -1.11

ช่วงออกสู่ตลาด ต.ค.- มิ.ย. ออกมาก ม.ค.65 = 31.77%  ก.พ.65 = 38.67%

แหล่งผลิตโรบัสตา - ภาคใต้ของไทย :  ชุมพร (62.64%) ระนอง (23.04%)

แหล่งผลิตอาราบิกา - ภาคเหนือของไทย  :  เชียงใหม่ (43.89%) เชียงราย (30.30%)

เน้ือท่ีให้ผล (ไร่) 258,801 224,683 228,555 217,745 -4.73

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 107 100 95 97 2.11

ต้นทุน  (บาท/กก.) 62.82 72.21 69.37 68.64 -1.05

กรอบ WTO - เมล็ดกาแฟ ในโควต้า ปริมาณ 5.25 ตัน ภาษี 30%  นอกโควต้า 90%
                 - ผลิตภัณฑ์กาแฟ ในโควต้า ปริมาณ 134 ตัน ภาษี 40% นอกโควต้า 49%

กรอบ AFTA  เมล็ดกาแฟดิบ ภาษี 5%  เมล็ดกาแฟค่ัว ผลิตภัณฑ์กาแฟ ภาษี 0%  การเปิดตลาดสินค้ากาแฟตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

การน าเข้า (เมล็ดกาแฟ) 2562 2563 2564 2565         ภายใต้เง่ือนไขและการก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการพืชสวน ดังน้ี 
  - ปริมาณ (ตัน) 62,657 59,650 58,609 6,384         1) ให้น าเข้าเมล็ดกาแฟเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเท่าน้ัน
  - มูลค่า (ล้านบาท) 3,882 3,141 3,607 642   ห้ามจ าหน่ายจ่าย โอน เป็นวัตถุดิบในประเทศ

การส่งออก (เมล็ดกาแฟ)         2) ช่วงเวลาน าเข้า เดือน เม.ย.-พ.ย. เพ่ือใช้ในประเทศและผลิต
  - ปริมาณ (ตัน) 469 291 377 92   เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออกภายในเดือน ธ.ค. 
  - มูลค่า  (ล้านบาท) 92 60 76 18         3) ผู้น าเข้าต้องมีประวัติการรับซ้ือภายในประเทศย้อนหลัง มีเอกสาร
ประเทศคู่ค้า  สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น แคนาดา   แสดงการเป็นโรงงานแปรรูปเก่ียวกับกาแฟ และมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือ
ประเทศคู่แข่งส าคัญ    บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย   เกษตรกรชาวสวนกาแฟด้วย
ท่ีมา : (1) ผลผลิตโลก , ความต้องการใช้โลก : USDA                 (2) ผลผลิตไทย, ต้นทุน : สศก.         4) ให้ผู้ท่ีมีสิทธิน าเข้าเมล็ดกาแฟรับซ้ือเมล็ดกาแฟในประเทศในฤดูกาลถัดไป
        (3) ใช้ในประเทศ : ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564          (4) น าเข้า - ส่งออก : กรมศุลกากร   เป็นปริมาณไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับปริมาณท่ีน าเข้าจริง หรือตามปริมาณ
สถานการณ์   เมล็ดกาแฟท่ีมีจริงในประเทศ โดยจะต้องรับซ้ือตามราคาตลาดโลก หรือหาก

  ราคาตลาดโลกตกต่ าให้รับซ้ือในราคาไม่น้อยกว่า 60 บาท/กก. 
        5) การพิจารณาปริมาณการน าเข้าท้ังหมด ปี 2565 จะพิจารณาเป็นรายปี 
  ตามเง่ือนไขท่ีคณะท างานพืชกาแฟก าหนด ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพืชสวน
  พิจารณา

 
ราคา (บาท/กก.) ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
เกษตรกรขายได้ 2562 67.10 66.54 70.00 - - - - - - - - - 67.82

สารกาแฟคละ (โรบัสต้า) 2563 64.24 68.00 68.00 - - - - - - - - 62.67 66.54
(สศก.) 2564 64.66 67.96 68.00 - - - - - - - - 80.00 68.37

2565 77.56 76.58 66.83 - - - - 73.66
โรงงานรับซ้ือ 2562 60.00 60.00 60.00 - - - - - - - - - 60.00

(เกรดดี) 2563 60.00 60.00 60.00 - - - - - - - - - 60.00
จ.ชุมพร 2564 65.50 65.50 65.50 - - - - - - - - - 65.50
(เนสท์เล่) 2565 79.60 77.83 73.13 - - - - 79.60

ตลาดโลก (ลอนดอน) 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
(โรบัสต้า) 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 74.24 77.78 56.83
2565 75.39 73.29 71.22 71.10 71.71 72.98 70.90 (11 ก.ค.65) 72.37

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1  กรมการค้าภายใน

กาแฟ
ประจ าสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกรกฎาคม 2565 ( 11 - 12 ก.ค.65)

ราคาสารกาแฟโรบัสต้า (บาท/กก.)
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เม.ย. ก.ค.

เกษตรกรขายได้ โรงงานรับซ้ือ 

- สิ้นสุดฤดูกาล ปี 2564/65
- โดยปีนี้ผลผลิตลดลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคาเป็นไปตาม

คุณภาพของผลผลิตโดยเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล

ม.ค.-พ.ค.

ม.ค.-พ.ค.


