
 กาแฟ 

 รายการ/ปี 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62* (F)   

1. ผลผลิตและความต้องการใช ้       
 1.1 ผลผลิตของโลก       

  - สต็อกต้นปี (ตนั) 2,056,080 1,921,440 1,756,080 1,968,720*   

  - ผลผลติ (ตัน) 9,188,700 9,631,860 9,593,280 10,269,960*   

   - อะราบิกา (ตนั) 5,192,760 6,049,500 5,639,760 6,096,960*   

   - โรบัสตา้ (ตัน) 3,995,940 3,582,360 3,953,520 4,173,000*   

  - การใช้ของโลก (ตัน) 9,160,620 9,410,700 9,508,500 9,793,080*   

 1.2 ผลผลิตไทย (ตนั) 30,579 25,909 24,742 34,894*   

   - อะราบิกา (ตนั) 9,241 8,942 10,948 11,007*   

   - โรบัสตา้ (ตัน) 21,338 16,967 13,794 23,887*   

  - การใช้ของไทย (ตนั) 85,000  90,000         95,000            

 1.3 แหล่งผลิตส าคัญ         

  - พันธุ์อะราบิกา (31.54%) : เชียงราย (14.74%)  เชียงใหม่ (9.21%)    

  - พันธุ์โรบสัต้า (68.46%)   : ชุมพร (49.27%)  ระนอง (17.58%)    

 1.4 ช่วงออกสู่ตลาด   ธ.ค.-เม.ย.  และ ออกมาก ม.ค.- ก.พ.    

 1.5 เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 254,947 253,054 257,241 256,719*   

 1.6 ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 120 102 96 136*   

 1.7 ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 54.55 61.21     

2. การน าเข้า – ส่งออก (ตัน)       

 2.1 การน าเข้า  -ข้อผูกพัน WTO : เมล็ดกาแฟ ในโควตา 5.25 ตัน ภาษีในโควตา  30% นอกโควตา 90%  
  : กาแฟส าเร็จรูป  ในโควตา 134 ตัน ภาษีในโควตา 40% นอกโควตา 49% 
  - ข้อผูกพัน 

AFTA 
: เมล็ดกาแฟ  5%  : กาแฟส าเร็จรูป 0 %  

  ปี 2558 ปี 2559   ปี 2560     ปี 2561   
 - เมล็ดกาแฟ     57,115    46,084      55,416        41,262   

 - กาแฟคั่ว    1,076     1,350        2,581          1,146   
 - กาแฟผงส าเร็จรูป     6,972     6,445        6,947          4,140   
 - กาแฟผสมน้ าตาลและครีมเทียม   5,282    4,655      5,018        4,706   
 2.2 การส่งออก       
 - เมล็ดกาแฟ        450 334          305            382   
 - กาแฟคั่ว         203 187        1,871            113   
 - กาแฟผงส าเร็จรูป     7,595      6,915        4,247          2,806   
 - กาแฟผสมน้ าตาลและครีมเทียม    38,546    18,879      26,650        16,775   
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ที่มา (1) ปริมาณสต๊อก ผลผลิตโลก และการใช้ของโลก จาก กระทรวงเกษตรฯ สหรัฐฯ  (2) ปริมาณผลผลิตของไทย ตน้ทุนการผลิต ราคาเกษตรกรขายได้ 
จาก สศก.  (3) ความต้องการใชภ้ายในประเทศ จาก คณะท างานพืชกาแฟ , สศก.  (4) ปริมาณน าเขา้-ส่งออก จาก กรมศุลกากร(5)  * ประมาณการ 
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3. สถานการณ์และแนวโน้ม 
3.1 สถานการณ์ตลาดโลก   

ราคากาแฟโรบัสต้าตลาดโลก (ลอนดอน) เดือนกันยายน 2561 ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาด
ลอนดอน ราคาเฉลี่ย กก.ละ 49.75 บาท (1,517.38 ตัน/ดอลลาร์) ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 
กก.ละ 53.28 บาท (1,603.96 ตัน/ดอลลาร์) คิดเป็นร้อยละ 6.63 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก
ความไม่แน่นอนจากนโยบายของประเทศขนาดใหญ่ และความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงขยายตัวออกไปใน
หลายภูมิภาค ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนและการ
บริโภค  ส าหรับราคาส่งมอบ ณ มกราคม 2562 (ราคา ณ 28 ก.ย.61) ตันละ 1,541 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  

3.2 สถานการณ์ในประเทศ 
ผลผลิตปี 2561/62  มีประมาณ 34,894 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560/61 ซึ่งมีปริมาณ 24,742 ตัน 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.03  เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย มีปริมาณน้ าฝนเพียงพอ ท าให้ต้นกาแฟสมบูรณ์
ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา  ส าหรับราคาเมล็ดกาแฟโรบัสต้า ผู้ประกบอบการยังไม่เปิดจุดรับซื้อ 
เนื่องจากผลผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสต้าในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรและระนองเริ่มสุก เกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต
บ้างบางส่วน  

4. มาตรการ/ผลการด าเนินงาน 

4.1 ปีการผลิต 2559/60  โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง “สินค้ากาแฟ” โดยในปี 
2560  ได้ด าเนินโครงการฯ  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตและการตลาดของสินค้ากาแฟโรบัสต้า รวมทั้งเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดของสินค้ากาแฟ       
โรบัสต้าในตลาดภายในประเทศ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  

ผลการด าเนินงาน สรุปดังนี้  ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนทั้งสิ้น 121 คน เกษตรกร จ านวน 106 คน     
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 15 คน รวม 2 ชุมชน  โดยการติดตามประเมินผลภายหลังกิจกรรมอบรม
เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น โดยการคัดแยกกาแฟตามคุณภาพก่อนจ าหน่ายท าให้สามารถจ าหน่าย
ได้ กก.ละ 120 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50  

4.2 ปีการผลิต 2560/61 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดสินค้ากาแฟโรบัสต้า  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการตลาดสินค้ากาแฟโร
บัสต้าคุณภาพของไทย รวมทั้งยกระดับกระบวนการผลิตสินค้ากาแฟโรบัสต้าของไทยให้ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาดให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช 

 ผลการด าเนินงาน สรุปดังนี้  1) จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนทั้งสิ้น 75 คน เกษตรกร 
จ านวน 53 คน ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 13 คน 2) จังหวัดระนอง ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนทั้งสิ้น 66 คน 
เกษตรกร จ านวน 64 คน ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 11 คน  3) จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
จ านวนทั้งสิ้น 95 คน เกษตรกร จ านวน 74 คน ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 21 คน 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 

ตุลาคม  2561 


