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สถานการณ์ตลาดและการค้ากาแฟของโลก
คาดการณ์ปี 2019/20
โลก
กำรผลิตกำคฟขรงโลกในปี 2019/20 จะมีปริมำณลดลงจำกปีก่รนหน้ำจำนวน 5.4 ล้ำนกระสรอ (นำหนัก
อรรจง 60 กิโลกรัมต่รกระสรอ) โดยนำดว่ำจะมีผลผลิตทังสิน 169.1 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกต้นกำคฟพันธงรระรำอีกำใน
ประเทศอรำซิลกำลังเข้ำสู่ช่วงที่ไม่ให้ผลผลิตซึ่งเป็นไปตำมวัฏจักรกำรเติอโตขรงต้นกำคฟ ทังนี จำกปริมำณนำดกำรณร
กำรอริโภนกำคฟขรงโลกที่เพิ่มขึนเป็น 167.9 ล้ำนกระสรอ จะทำให้ปริมำณกำคฟนงนลังขรงโลกลดลง 2.8 ล้ำน
กระสรอ นงเหลืร 33.5 ล้ำนกระสรอ ด้ำนกำรส่งรรกนำดว่ำจะลดลง 800,000 กระสรอ เหลืร 116.8 ล้ำนกระสรอ
ซึ่งกำรลดปริมำณกำรส่งรรกขรงอรำซิลได้ส่งผลให้กำรส่งรรกกำคฟขรงโลกลดลงด้วย คม้ว่ำรินโดนีเซียคละเวียดนำม
จะมี ป ริ ม ำณกำรส่ ง รรกเพิ่ ม ขึ นก็ ต ำม ส่ ว นด้ ำ นรำนำกำคฟจำกกำรน ำนวณขรงรงนร ก ำรกำคฟระหว่ ำ งประเทศ
(International Coffee Organization: ICO) พอว่ำดัชนีรำนำผสมประจำเดืรน (Composite price index) ลดลง
ร้รยละ 15 ในช่ว งปี ที่ผ่ ำนมำ โดยในเดืร นพฤษภำนม 2019 มีดัช นีรำนำผสมเท่ำกัอ 93.33 ซึ่งต่ ำที่สง ด นัอ ตังคต่
เดืรนกันยำยน 2006 (ร้ำงริงจำก http://www.ico.org/new_historical.asp)

ภาพที่ 1 ปริมาณการผลิตและการบริโภคกาแฟโลก

ภาพที่ 2 ปริมาณสินค้ากาแฟคงคลังของโลก

บราซิล
ผลผลิตกำคฟระรำอีกำขรงอรำซิลได้รัอกำรนำดกำรณรว่ำจะลดลง 7.2 ล้ำนกระสรอ เหลืร 41.0 ล้ำนกระสรอ
โดยพื นที่ เ พำะปลู ก เกื ร อทง ก คห่ ง มี ส ภำพรำกำศที่ เ รื รร ำนวยต่ ร กำร เติ อ โตในช่ ว งกำรรรกดรกคละติ ด ผล
รย่ ำ งไรก็ ต ำม ผลผลิ ต นำดว่ ำ จะลดลงเมื่ ร เปรี ย อเที ย อกั อ ฤดู ก ำลก่ ร นหน้ ำ เนื่ ร งจำกต้ น กำคฟส่ ว นใหญ่ ก ำลั ง
รรกนรกวัฏจักรขรงช่วงที่ให้ผลผลิตทงกสรงปี ส่วนนงณภำพขรงผลผลิตจะต่ำกว่ำปีก่รนหน้ำด้วยเช่นกัน สำเหตงมำจำก
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๑

ต้นกำคฟในหลำยพืนที่เติอโตไม่เท่ำกันคละเมล็ดกำคฟมีนวำมสงกคตกต่ำงกันมำกในช่วงกำรเก็อเกี่ยว โดยกำรเก็อเกี่ยว
กำคฟพันธงรระรำอีกำส่วนมำกจะเริ่มในเดืรนพฤษภำนมคละมิถงนำยน ส่วนกำรเก็อเกี่ยวผลผลิตกำคฟพันธงรโรอัสตำได้รัอ
กำรนำดกำรณรว่ำจะมีปริมำณสูงเป็ นสถิติที่ 18.3 ล้ำนกระสรอ ซึ่งเพิ่มขึน 1.7 ล้ ำนกระสรอ โดยปริมำณนำฝนที่
รงดมสมอูรณรในหลำยพืนที่ขรงอรำซิล ช่วยส่งเสริมให้เมล็ดกำคฟเจริญเติอโตดีในพืนที่เพำะปลูก ขรงรัฐเรสปีรีตูซำนตู
ขณะที่หลักปฏิอัติที่ดีด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรเกษตรได้ ช่วยทำให้ผลผลิตขรงรัฐรรนโดเนียมี ปริมำณเพิ่มขึนสม่ำเสมร
ซึง่ เมล็ดกำคฟโรอัสตำส่วนใหญ่จะเริ่มเก็อเกี่ยวในเดืรนเมษำยนคละพฤษภำนม รย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตรวมขรงทังกำคฟ
พันธงรระรำอีกำคละโรอัสตำนำดว่ำจะลดลง 5.5 ล้ำนกระสรอ เหลืร 59.3 ล้ำนกระสรอ ซึ่งจำกปริมำณผลผลิตที่ลดลง
ทำให้ กำรส่ งรรกได้รั อ กำรนำดกำรณรว่ำ จะลดลงกว่ำ 2.5 ล้ ำนกระสรอ เหลื รจำนวนทังสิ น 33.5 ล้ ำ นกระสรอ
คละปริมำณสินน้ำนงนลังนำดว่ำจะลดลง 1.0 ล้ำนกระสรอ เป็น 2.9 ล้ำนกระสรอ ส่วนปริมำณกำรอริโภนยัง นงเพิ่มขึน
รย่ำงต่รเนื่รงเป็น 23.5 ล้ำนกระสรอ

ภาพที่ 3 ปริมาณการผลิตกาแฟอะราบีกาและโรบัสตาของบราซิล

เวียดนาม
นำดกำรณรว่ำกำรผลิตกำคฟขรงเวียดนำมจะเพิ่มขึน 100,000 กระสรอ ซึ่งทำให้เวียดนำมมีปริมำณกำรผลิต
มำกที่สงดเป็นสถิติขรงประเทศที่ 30.5 ล้ำนกระสรอ ระหว่ำงเดืรนมกรำนมถึงต้นเดืรนเมษำยน 2019 พืนที่เพำะปลูก
กำคฟที่สำนัญขรงเวียดนำมในอริเวณที่รำอสูงตรนกลำงขรงประเทศประสอกัอสภำพภูมิรำกำศคห้งคล้งคละมีคดดมำก
ทำให้ต้นกำคฟต้รงรำศัยนำจำกกำรทดนำ คละภูมิรำกำศเข้ำสู่ช่วงฤดูฝนล่ำช้ำ รย่ำงไรก็ตำม ปริมำณนำที่ได้รัอนัน
เพียงพรต่รกำรรรกดรกคละติดผลขรงต้นกำคฟ นรกจำกนี จำกปัญหำรำนำพริกไทยดำตกต่ำตลรดระยะเวลำ 3 ปี
ที่ผ่ำนมำ ทำให้เกษตรกรเลิกล้มกำรปลูกพริกไทยคทนกำรปลูกกำคฟ คต่เกษตรกรอำงรำยได้หันไปปลูกพืชชนิดรื่นคทน
ในพืนที่ที่เนยปลูกกำคฟ เช่น ทงเรียน มะม่วง ระโวนำโด คละเสำวรส เป็นต้น ทังนี ร้รยละ 95 ขรงผลผลิตกำคฟขรง
เวีย ดนำมเป็ นพัน ธงรโ รอัส ตำ เพรำะต้น กำคฟระรำอีกำจะให้ ผ ลผลิ ตดีก็ต่รเมื่รปลูกอนพืนที่ ที่สู งกว่ำระดัอนำทะเล
รย่ำงน้รย 1,000 เมตร ดังนันนวำมนิยมในกำรปลูกกำคฟระรำอีกำจึงถูกกำจัดด้วยนวำมห่ำงไกลขรงคหล่งเพำะปลูก
ที่เหมำะสม ตลรดจนนวำมยำกลำอำกด้ำนระออโลจิสติกสรที่เกี่ยวข้รงกัอ กำรขนส่งคละกำรคปรรูป ด้ำนกำรส่งรรก
ผลผลิตกำคฟขรงเวียดนำมนำดว่ำจะเพิ่มขึน 1.0 ล้ำนกระสรอ เป็น 25.5 ล้ำนกระสรอ ส่วนปริมำณสินน้ำนงนลังจะไม่
เปลี่ยนคปลงจำกปีก่รนหน้ำ นืร จะมีปริมำณสินน้ำนงนลังทังสิน 2.1 ล้ำนกระสรอ

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๒

ภาพที่ 4 ปริมาณการผลิต การส่งออก และการบริโภคกาแฟของเวียดนาม

อเมริกากลางและเม็กซิโก
นำดกำรณรว่ำผลผลิตกำคฟขรงรเมริกำกลำงคละเม็กซิโกจะไม่มีกำรเปลี่ยนคปลงมำกนัก โดยมีปริมำณกำรผลิต
รวม 19.1 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกพืนที่เพำะปลูกในหลำยประเทศประสอปัญหำกำรระอำดขรงโรนรำสนิมที่ได้ทำให้
ผลผลิตลดลงนรังครกในปี 2013/14 โดยปริมำณผลผลิตกำคฟขรงเม็กซิโกที่ให้ผลดีจำกสภำพรำกำศที่เรืรรำนวย
จะช่วยชดเชยปริมำณกำรผลิตที่ลดลงขรงฮรนดูรัสได้ ส่วนผลผลิตขรงเรลซัลวำดรรร กัวเตมำลำ คละปำนำมำ นำดว่ำ
จะมีปริมำณนงทีท่ ี่ 650,000 กระสรอ 3.6 ล้ำนกระสรอ คละ 100,000 กระสรอ ตำมลำดัอ เนื่รงจำกประเทศดังกล่ำว
ยังนงเผชิญกัอกำรระอำดขรงโรนรำสนิม คละผลผลิต ที่ได้ยังนงต่ำกว่ำช่วงก่รนกำรระอำดขรงโรน สำหรัอกำรผลิต
กำคฟขรงนิกำรำกัว ได้รัอกำรนำดหมำยว่ำจะมีผลผลิตลดลง 200,000 กระสรอ เหลืร 2.3 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำก
ข้รจ ำกัดด้ำนกำรลงทงน ที่น ำไปสู่ กำรลดปัจ จั ย นำเข้ำ ทำให้ปริมำณผลผลิต ที่ได้ น้รยลง ด้ำนกำรส่ งรรกกำคฟจำก
ภูมิภำนนีนำดว่ำจะมีปริมำณลดลง 600,000 กระสรอ รยู่ที่จำนวน 15.5 ล้ำนกระสรอ ซึ่งเป็นผลสือเนื่รงจำกปริมำณ
ผลผลิตที่สำมำรถส่งรรกได้ขรงฮรนดูรัสลดลง ทังนี ผลผลิตมำกกว่ำร้รยละ 45 ถูกส่งรรกไปยังสหภำพยงโรป ตำมด้วย
สหรัฐรเมริกำทีน่ ิดเป็น 1 ใน 3 ขรงปริมำณกำรส่งรรกทังหมดขรงรเมริกำกลำงคละเม็กซิโก

ภาพที่ 5 ปริมาณการผลิตกาแฟในอเมริกากลางและเม็กซิโก

โคลอมเบีย
กำรผลิตกำคฟขรงโนลรมเอียนำดว่ำจะมีปริมำณทังสิน 14.3 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกสภำวะกำรผลิตรยู่ใน
เกณฑร ป กติ ด้ ำ นสหพั น ธร ผู้ ป ลู ก กำคฟคห่ ง โนลรมเอี ย (The National Federation of Coffee Growers of
Colombia: FEDECAFE) ระองว่ำ ตังคต่ปี 2012 กว่ำนรึ่งหนึ่งขรงพืนที่เพำะปลูกกำคฟจำนวน 940,000 เฮกตำรร

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ

๓

ได้รัอกำรพัฒนำโดยกำรปลูกต้นกำคฟสำยพันธงรที่มีนวำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนโรนรำสนิม ซึ่งนวำมพยำยำมในนรังนี
ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึนกว่ำ 1 ใน 3 โดยมีผลผลิตกว่ำ 18.2 กระสรอต่ร 1 เฮกตำรร คละยังทำให้รำยงเฉลี่ยขรงต้นกำคฟ
ลดลงเหลืร 7 ปี (จำก 15 ปี) FEDECAFE คละรัฐอำลโนลรมเอียได้ร่วมกันพัฒนำปรัอปรงงพืนที่เพำะปลูกไปคล้วทังสิน
80,000 เฮกตำรรในปี 2018 จำกกำรตังเป้ำหมำยกำรพัฒนำพืนที่ไว้ที่ 90,000 เฮกตำรรต่รปี เพื่รให้ผลผลิตขรงปีที่จะถึง
มีปริมำณเพิ่มขึนตำมเป้ำหมำยเป็น 18 ล้ำนกระสรอ ด้ำนกำรส่งรรกนำดว่ำจะไม่มีกำรเปลี่ยนคปลง โดยปริมำณ
กำรส่งรรกจะนงทีท่ ี่ 12.3 ล้ำนกระสรอ ส่วนปริมำณสินน้ำนงนลังจะลดลงเล็กน้รยเหลืร 500,000 กระสรอ
อินโดนีเซีย
ปริมำณกำรผลิตกำคฟขรงรินโดนีเซียนำดว่ำจะเพิ่มขึนเล็กน้รยประมำณ 100,000 กระสรอ ทำให้มีปริมำณ
ผลผลิตรวมทังสิน 10.7 ล้ำนกระสรอ ซึ่งกำรผลิตจะเพิ่มขึนทังกำคฟระรำอีกำคละโรอัสตำ โดยกำคฟโรอัสตำนำดว่ำ
จะมี กำรผลิ ต เพิ่ม ขึนเป็ น 9.5 ล้ ำนกระสรอ จำกสภำวะกำรเพำะปลู ก ที่ น่ำ พรใจอริ เวณพืนที่ ลง่ มทำงตรนใต้ ขรง
เกำะสงมำตรำคละเกำะชวำ ซึ่งนิดเป็นพืนที่เพำะปลูกกำคฟกว่ำร้รยละ 75 ขรงประเทศ คม้ว่ำทำงฝั่งตะวันตกขรง
เกำะชวำจะมีฝนตกชงกคต่ผลผลิตจะยังนงเพิ่มขึนเล็กน้รย ส่วนกำรส่งรรกกำคฟขรงรินโดนีเซียนำดว่ำจะเพิ่มขึน 1.6
ล้ำนกระสรอ เป็น 6.5 ล้ำนกระสรอ ซึง่ เป็นผลมำจำกปริมำณสินน้ำนงนลังขรงปีก่รนหน้ำมีจำนวนเพิ่มมำกขึน
สหภาพยุโรป
ประเทศในสหภำพยงโรปจะนำเข้ำกำคฟลดลง 500,000 กระสรอ รยู่ที่ 48.5 ล้ำนกระสรอ ซึ่งนิดเป็นสัดส่วน
กว่ ำ ร้ ร ยละ 40 ขรงปริ ม ำณกำรน ำเข้ ำ กำคฟทั งหมดขรงโลก โดยเป็ น กำรน ำเข้ ำ จำกประเทศผู้ ส่ ง รรกส ำนั ญ
ประกรอด้ ว ย อรำซิ ล (ร้ ร ยละ 29) เวี ย ดนำม (ร้ ร ยละ 25) ฮรนดู รั ส (ร้ รยละ 8) คละโนลรมเอี ย (ร้ ร ยละ 6)
ด้ำนปริมำณสินน้ำนงนลังขรงสหภำพยงโรปนำดว่ำจะลดลง 700,000 กระสรอ เหลืรจำนวนทังสิน 13.1 ล้ำนกระสรอ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐรเมริกำนำเข้ำกำคฟมำกเป็นรันดัอที่สรงขรงโลก นำดกำรณรว่ำกำรนำเข้ำในปีนีจะเพิ่มขึน 400,000
กระสรอ เป็ น 26.5 ล้ ำ นกระสรอ โดยน ำเข้ ำ จำกประเทศผู้ ส่ ง รรกส ำนั ญ ประกรอด้ ว ย อรำซิ ล (ร้ ร ยละ 24)
โนลรมเอีย (ร้รยละ 22) เวียดนำม (ร้รยละ 15) คละกัวเตมำลำ (ร้รยละ 6) ส่วนปริมำณสินน้ำนงนลังนำดว่ำจะเพิ่มขึน
200,000 กระสรอ เป็น 6.9 ล้ำนกระสรอ
ตารางสถิติด้านล่างมีการแก้ไขข้อมูลของปี 2018/19 จากรายงานฉบับก่อนหน้า ดังนี้
ปริมาณการผลิตของโลกไม่เปลี่ยนคปลงจำกกำรนำดกำรณรเมื่รเดืรนธันวำนม 2018 ที่ 174.5 ล้ำนกระสรอ
 อรำซิล ปรัอเพิ่มขึน 1.4 ล้ำนกระสรอ เป็น 64.8 ล้ำนกระสรอจำกปริมำณผลผลิตที่สูงขึนในรัฐมีนัสเชไรสร
 เม็กซิโก ปรัอลดลง 500,000 กระสรอ เป็น 4.1 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกโรนรำสนิมได้สร้ำงนวำมเสียหำย
มำกกว่ำที่นำดกำรณรไว้
 รินโดนีเซีย ปรัอลดลง 300,000 กระสรอ เป็น 10.6 ล้ำนกระสรอ จำกฝนที่ตกหนักในช่วงกำรรรกดรกขรง
ต้นกำคฟคละกำคฟโรอัสตำมีผลผลิตลดลง

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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การส่งออกกาแฟของโลกถูกปรัอเพิ่มขึน 600,000 กระสรอ เป็น 117.6 ล้ำนกระสรอ
 อรำซิล ปรัอเพิ่มขึน 4.0 ล้ำนกระสรอ เป็น 36.0 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกปริมำณสินน้ำนงนลังที่ลดลงมำกกว่ำ
ปริมำณทีน่ ำดกำรณรไว้ คละมีปริมำณผลผลิตที่สำมำรถส่งรรกได้เพิ่มขึน
 รินโดนีเซีย ปรัอลดลง 2.1 ล้ำนกระสรอ เป็น 4.9 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกผู้นำเข้ำหลำยประเทศหันไปนำเข้ำ
กำคฟโรอัสตำจำกอรำซิลที่มีรำนำถูกกว่ำ
 เวียดนำม ปรัอลดลง 1.0 ล้ำนกระสรอ เป็น 24.5 ล้ำนกระสรอ เนื่รงจำกเกษตรกรลดกำรจำหน่ำยคละ
กำรเพิ่มจำนวนสินน้ำนงนลัง
ปริมาณสินค้าคงคลังของโลกถูกปรัอลด 700,000 กระสรอ เป็น 36.3 ล้ำนกระสรอ
 อรำซิล ปรัอลดลง 3.0 ล้ำนกระสรอ เป็น 3.9 ล้ำนกระสรอ จำกปริมำณกำรส่งรรกที่เพิ่มขึน
 รินโดนีเซีย ปรัอเพิ่มขึน 1.5 ล้ำนกระสรอ เป็น 2.4 ล้ำนกระสรอ จำกปริมำณกำรส่งรรกที่ลดลง
 เวียดนำม ปรัอเพิ่มขึน 1.0 ล้ำนกระสรอ เป็น 2.1 ล้ำนกระสรอ จำกปริมำณกำรส่งรรกที่ลดลง
ทังนี รำยงำนฉอัอถัดไปจะสำมำรถเผยคพร่ได้ในวันที่ 13 ธันวำนม 2019
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ตารางที่ 1 สถานการณ์การผลิตกาแฟทั่วโลก (พันกระสอบ – 60 กิโลกรัม/กระสอบ)

*หมำยเหตง*
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศผู้ผลิตกำคฟเริ่มในเดืรนตงลำนม (สำหรัอโนลรมเอีย) เมษำยน (สำหรัอรินโดนีเซีย) หรืร กรกฎำนม (สำหรัออรำซิล)
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเริ่มในเดืรนตงลำนม
หำกต้รงกำรเข้ำถึงฐำนข้รมูลสำหรัอคต่ละประเทศ สำมำรถเข้ำถึงได้ที่ http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
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ตารางที่ 2 สถานการณ์การส่งออกกาแฟทั่วโลก (พันกระสอบ – 60 กิโลกรัม/กระสอบ)

*หมำยเหตง*
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศผู้ผลิตกำคฟเริ่มในเดืรนตงลำนม (สำหรัอโนลรมเอีย) เมษำยน (สำหรัอรินโดนีเซีย) หรืร กรกฎำนม (สำหรัออรำซิล)
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเริ่มในเดืรนตงลำนม
กำคฟนั่วจะถูกนำนวณกลัอไปเป็นเมล็ดกำคฟดิอโดยกำรนูณนำหนักกำคฟนั่วด้วย 1.19
กำคฟผงสำเร็จรูปจะถูกนำนวณกลัอไปเป็นเมล็ดกำคฟดิอโดยกำรนูณนำหนักกำคฟผงสำเร็จรูปด้วย 2.6
สำหรัอประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิต ดงลกำรน้ำระหว่ำงกำรนำเข้ำคละกำรส่งรรกถูกใช้เพื่รหลีกเลี่ยงกำรนัอซำสำหรัอตำรำงนี
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ตารางที่ 3 สถานการณ์การนาเข้ากาแฟทั่วโลก (พันกระสอบ – 60 กิโลกรัม/กระสอบ)

*หมำยเหตง*
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศผู้ผลิตกำคฟเริ่มในเดืรนตงลำนม (สำหรัอโนลรมเอีย) เมษำยน (สำหรัอรินโดนีเซีย) หรืร กรกฎำนม (สำหรัออรำซิล)
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเริ่มในเดืรนตงลำนม
กำคฟนั่วจะถูกนำนวณกลัอไปเป็นเมล็ดกำคฟดิอโดยกำรนูณนำหนักกำคฟนั่วด้วย 1.19
กำคฟผงสำเร็จรูปจะถูกนำนวณกลัอไปเป็นเมล็ดกำคฟดิอโดยกำรนูณนำหนักกำคฟผงสำเร็จรูปด้วย 2.6
สำหรัอประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิต ดงลกำรน้ำระหว่ำงกำรนำเข้ำคละกำรส่งรรกถูกใช้เพื่รหลีกเลี่ยงกำรนัอซำสำหรัอตำรำงนี

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
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ตารางที่ 4 สถานการณ์การบริโภคกาแฟและสินค้าคงคลังทั่วโลก (พันกระสอบ – 60 กิโลกรัม/กระสอบ)

*หมำยเหตง*
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศผู้ผลิตกำคฟเริ่มในเดืรนตงลำนม (สำหรัอโนลรมเอีย) เมษำยน (สำหรัอรินโดนีเซีย) หรืร กรกฎำนม (สำหรัออรำซิล)
ปีกำรตลำดสำหรัอประเทศที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเริ่มในเดืรนตงลำนม

ที่มา:
Coffee: World Markets and Trade โดย USDA Foreign Agricultural Service
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf
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