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บทคัดย่อ    

การศึกษาลักษณะเฉพาะกาแฟโรบัสตา เพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณคําอัตลักษณ์ของกาแฟในแตํละท๎องถิ่น

ของประเทศไทยส าหรับใช๎เป็นข๎อมูลการขึ้นทะเบียนสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ิมคุณภาพ ยกระดับผลผลิตของ

กาแฟ 

ประกอบด๎วย ข๎อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกร การเก็บตัวอยํางกาแฟจากแปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพรและระนอง 

เพ่ือน ามาแปรรูปตามกรรมวิธีที่ก าหนด สภาพพ้ืนที่ ประวัติและแหลํงที่มาของพันธุ์  การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยวแปรรูปผลผลิต  ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของเมล็ด องค์ประกอบทางเคมี ตลอดจนรสชาติของ

กาแฟ ผลการทดลองพบวํา ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟพันธุ์พ้ืนเมืองมีขนาดของเมล็ดใหญํกวําพันธุ์

ลูกผสม สํวนน้ าหนัก 100 เมล็ด กาแฟพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 ชุมพร 84 -4 และชุมพร 84-5 มีน้ าหนัก 100 เมล็ด

น๎อยกวําพันธุ์พ้ืนเมือง และเกษตรกรสํวนใหญํต๎องการพันธุ์กาแฟที่มีขนาดเมล็ดใหญํเนื่องจากเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ได๎งําย ขนาดของเมล็ดกาแฟขึ้นอยูํกับพันธุ์และการปฏิบัติดูแลรักษา สํวนกรรมวิธีในการแปรรูปจะสัมพันธ์กับ

น้ าหนักของเมล็ด โดยอัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎งกรรมวิธีแบบสีสดมีมากกวํากรรมวิธีการตากแห๎ง การ

สร๎างเอกลักษณ์ของกาแฟโรบัสตาเฉพาะถิ่นโดยการผลิตกาแฟคุณภาพ เป็นการสํงเสริมการยกระดับขั้นของกาแฟ

ในตลาด 
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ค าน า 

กาแฟโรบัสตาร๎อยละ 78 แหลํงปลูกที่ส าคัญอยูํในภาคใต๎ ได๎แกํ จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตลดลง สาเหตุเนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอ่ืนที่ให๎ผลตอบแทนที่ดีกวําที่ผํานมาไมํวําจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม๎ผล สํงผลให๎ผลผลิตมีไมํ

เพียงพอกับความต๎องการ ต๎องมีการน าเข๎าเมล็ดกาแฟจากตํางประเทศ ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต๎ความ

ตกลงเขตการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยจะต๎องเปิดตลาดให๎น าเข๎ากาแฟเสรี โดยลดภาษีน าเข๎าเมล็ด

กาแฟและกาแฟส าเร็จรูปเหลือร๎อยละ 5 และร๎อยละ 0 ตามล าดับ ซึ่งคาดวําจะมีผลกระทบตํอเกษตรกรผู๎ผลิต

กาแฟในประเทศ ผู๎ประกอบการแปรรูปกาแฟไทยอาจจะน าเข๎าเมล็ดกาแฟและกาแฟส าเร็จรูปจากตํางประเทศ 

แทนการรับซื้อในประเทศ ประเทศคูํแขํงในการผลิตกาแฟของไทย ได๎แกํ ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย 

สามารถผลิตกาแฟที่ให๎ผลผลิตสูงกวําและต๎นทุนการผลิตต่ ากวํา การผลิตกาแฟของไทยจึงไมํสามารถแขํงขันกับ

เวียดนามได๎ และปัจจุบันสวนกาแฟของไทยร๎อยละ 70 ของกาแฟโรบัสตาเป็นสวนผสม ซึ่งเกษตรกรขาดการ

บ ารุงรักษา สํงผลให๎ผลผลิตต่ าเฉลี่ยไรํละ 136 กิโลกรัม ในขณะที่สวนที่ปลูกเป็นสวนเดี่ยวประมาณร๎อยละ 30 

ของกาแฟโรบัสตาทั้งหมดให๎ผลผลิตถึง 250 กิโลกรัมตํอไรํ ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกน๎อยกวําสวนผสมมาก สํงผลให๎ผลผลิต

เฉลี่ยของประเทศต่ าไปด๎วย ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎เกษตรกรและผู๎จ าหนํายกาแฟทั้งระบบให๎สามารถ

แขํงขันได๎ จึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันกาแฟของประเทศไทย โดยพัฒนาอัตลักษณ์

กาแฟท๎องถิ่นให๎มีคุณคํา  เพ่ือเป็นการพัฒนาเพิ่มมูลคํา และคุณคํากาแฟ สร๎างอัตลักษณ์กาแฟ ทั้งกลิ่น รสชาติ วิถี

ชีวิต และถิ่นที่ปลูก พร๎อมทั้งได๎กาแฟที่เป็นประโยชน์ตํอรํางกาย มีรสชาติดี และกลิ่นหอม กาแฟเฉพาะถิ่นเป็น

สินค๎าประจ าจังหวัด กาแฟเป็นพืชที่มีรสละมุนและมีกลิ่นหอม การรับประทานกาแฟในปริมาณที่เหมาะสม จะมี

ประโยชน์และคุณคําหลายอยํางตํอรํางกาย  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาแฟ พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพและ

รสชาติของกาแฟได๎แกํ พันธุ์  สภาพแวดล๎อม การปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  กรรมวิธีในการแปรรูป การคั่ว 

และการปรุงแตํง งานวิจัยการศึกษาลักษณะเฉพาะกาแฟโรบัสตา เพ่ือต๎องการยกระดับผลผลิตและคุณภาพกาแฟ

ให๎สามารถแขํงขันกับกาแฟตํางประเทศ และสร๎างเอกลักษณ์ของกาแฟแตํละพ้ืนที่ลดการน าเข๎ากาแฟจาก

ตํางประเทศในอนาคต 

วิธีด าเนินการ   

- วิธีการ  ไมํมีการวางแผนการทดลองทางสถิติ แตํใช๎วิธีการสุํมสัมภาษณ์เก็บตัวอยํางกาแฟจากแปลง

เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ปลูกกาแฟโรบัสตา 



 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  

1.  ส ารวจข๎อมูลแหลํงปลูกและศักยภาพการผลิตกาแฟโรบัสตาในเขตจังหวัดทางภาคใต๎ ได๎แกํ ชุมพร  
ระนอง   โดยบันทึกข๎อมูล  

- ความสูงพื้นที่ พิกัดแปลงปลูก 
- สภาพพ้ืนที่การปลูก 
- แหลํงน้ าท าการเกษตร 
- สภาพภูมิอากาศได๎แกํ  อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝนสะสม เป็นต๎น 
- ลักษณะการเจริญเติบโต ออกดอก ติดผลและเก็บเก่ียว 
- สภาพการปลูกและดูแลของเกษตรกร 
- ข๎อมูลผลผลิต ต๎นทุน ปัจจัยการผลิต 
- กระบวนการแปรรูปและจ าหนํายของเกษตรกร 
- ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านเกี่ยวกับกาแฟ 
- แหลํงพันธุ์/ประวัติการปลูกกาแฟ 

 2.  รวบรวมข๎อมูล ข๎อมูลในการศึกษาได๎มาจากแหลํงข๎อมูล 2 แหลํง ดังนี้ 
2.1  ข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟกาแฟโรบัสตาในเขต

จังหวัดทางภาคใต๎ ได๎แกํ ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  ประจวบคีรีขันธ์  นครศรีธรรมราช  และพังงา  
เลือกเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling)   

2.2  ข๎อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time series) เป็นข๎อมูลเอกสารวิชาการ จากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

3.  ศึกษาลักษณะเฉพาะกาแฟโรบัสตาในเขตจังหวัดทางภาคใต๎ ได๎แกํ ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  
กระบี่  ประจวบคีรีขันธ์  นครศรีธรรมราช  และพังงา  

3.1  เก็บตัวอยํางเก็บผลสดกาแฟที่สุกแกํ (90%) จากแหลํงปลูกตําง ๆ สุํมเก็บตัวอยําง 10% ของ
ประชากรที่ปลูกในแตํละแหลํง รายละ 25 ก.ก. / ตัวอยําง ลอยน้ า และคัดแยกผลดี คัดแยกขนาด แล๎วน ามาแปร
รูปโดยวิธีสีเปียก (เข๎าเครื่องกะเทาะ หมัก 2 คืน ขัดเมือก  ล๎าง และตากแห๎ง) เปรียบเทียบกับวิธีสีกึ่งเปียก (เข๎า
เครื่องกะเทาะ  2  ครั้ง หมัก 12 ชั่วโมง ขัดเมือก  ล๎าง และตากแห๎ง) และแบบแห๎ง (เข๎าเครื่องกะเทาะ 2  ครั้ง
ล๎าง และตากแห๎ง) 

3.2  น ามาวิเคราะห์คุณภาพและคุณสมบัติทางเคมี 
การบันทึกข๎อมูล  
1.  ข๎อมูลทางกายภาพ  ได๎แกํ ขนาดของเมล็ด (กว๎าง  ยาว  หนา), ขนาดของสารกาแฟ (กว๎าง  ยาว  

หนา), จ านวนเมล็ดตํอน้ าหนัก 100 กรัม (เมล็ด), ความหนาแนํนของเมล็ด,  สี, กลิ่น, % เมล็ดเกรด 1, 2, 3 และ 
4 , % เมล็ดกาแฟดิบที่เสีย, รูปรํางของเมล็ด, ลักษณะรํองของเมล็ด เป็นต๎น 



2.  คุณสมบัติทางเคมี ได๎แกํ ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, เถ๎า, กรดคลอโรจีนิก, ปริมาณ
คาเฟอีน, kahwoel / cafestol  เป็นต๎น 

3.  คุณภาพการชิม (cup test)  จากการคั่วแบบตําง ๆ  (อํอน, กลาง, แกํ )  
- เวลาและสถานที่ 

เวลา เริ่มต๎น ตุลาคม 2557 สิ้นสุด กันยายน 2560      
สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร   

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
   แปลงเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟโรบัสตาในเขตจังหวัดทางภาคใต๎ ได๎แกํ ชุมพร  

ระนอง  
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต  

1. พ้ืนที่ปลูก   พ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรสํวนใหญํอยูํระหวําง 5 - 50  ไรํ  สภาพพ้ืนที่ปลูกสํวนใหญํเป็นที่ 
ราบถึงที่ราบเชิงเขา ลาดชัน และภูเขา  ซึ่งสภาพพ้ืนที่ภูเขาสูงจากระดับน้ าทะเลไมํมากกวํา 500 เมตร อายุของ
กาแฟที่ปลูกอยูํระหวําง 2 -30 ปี มีทั้งปลูกแบบเดี่ยวและปลูกรํวมกับไม๎ผล  เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง 
กล๎วยไขํ สะตอ หมาก ปาล์มน้ ามัน และยางพารา  

2. การตัดแตํงกิ่ง         กาแฟโรบัสตาสํวนใหญํมีการตัดแตํงก่ิงและฟ้ืนต๎น ถ๎ากาแฟอายุ 5 ปีขึ้นไป  ซ่ึง 
เกษตรกรจะแบํงการตัดแตํงกิ่งแบบฟ้ืนต๎นครึ่งหนึ่งของแปลงปลูกจากนั้นคํอยทยอยตัดทั้งแปลงเพ่ือไมํให๎ขาด
รายได๎  สํวนกาแฟที่อายุยังไมํมากมีการตัดแตํงกิ่งแขนงทุก 3 เดือนหรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแตํงกิ่งแห๎ง 
กิ่งที่ไมํให๎ผลผลิตหรือโรคแมลงท าลายออกไปเผาทิ้ง โดยตัดแตํงก่ิงแขนงให๎เหลือกิ่งหลักประมาณ 3-4 กิ่ง 

3. แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  เกษตรกรสํวนใหญํปลูกกาแฟโดยอาศัยน้ าฝน แตํก็มีแหลํงน้ าที่ขุดสระ 
ส าหรับกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 

4. สภาพภูมิอากาศ    กาแฟโรบัสตาชอบอากาศแบบร๎อนชื้น อุณหภูมิอยูํในชํวง 25-32 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ไมํต่ ากวํา 70 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ าฝนสะสมเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร และมีการกระจายตัว
ของฝนสม่ าเสมอไมํน๎อยกวํา 7 เดือน 

5. การใสํปุ๋ย  เกษตรกรสํวนใหญํจะใสํปุ๋ยเคมีให๎กับกาแฟและมีบางรายที่ใสํปุ๋ยอินทรีย์รํวมกับปุ๋ยเคมี 
 โดยปุ๋ยเคมีที่ใช๎ประกอบด๎วยสูตร 15 -15-15, 13-13-21, 21-0-0 และ 46-0-0 อัตราที่ใสํ  200-500 กรัม./ต๎น/ปี 
และพบวํา เกษตรกรสํวนใหญํใสํปุ๋ยให๎กับกาแฟโดยค านึงถึงราคาเมล็ดกาแฟ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจให๎ปุ๋ยกาแฟ 
นอกจากนั้นราคาปุ๋ยเคมีก็เป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่ง   ในชํวง 2-3 ปีที่ผํานมาราคาปุ๋ยเคมีเพ่ิมสูงขึ้นเกือบเทําตัว 
ดังนั้นเกษตรกรสํวนใหญํจะใสํปุ๋ยให๎กับกาแฟปีละ 1-2 ครั้ง และจากการสอบถามมีเกษตรกรบางรายไมํมีการใสํปุ๋ย
ให๎กับกาแฟเนื่องจากปลูกกาแฟแซมในสวนไม๎ผล  เมื่อให๎ปุ๋ยไม๎ผลกาแฟก็จะได๎รับปุ๋ยจากไม๎ผลตามไปด๎วย สํวนปุ๋ย
อินทรีย์ เกษตรกรใสํปุ๋ยหมักเปลือกกาแฟ  เปลือกกาแฟ และมูลไกํ  

วิธีการใสํปุ๋ย     ร๎อยละ 90 ของเกษตรกรที่สุํมเก็บตัวอยําง ใสํปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง/ปี คือ ชํวงหลังจากการเก็บ 



เกี่ยว (พ.ค.-มิ.ย.) และชํวงติดผล (ส.ค.-ก.ย.) ทั้งนี้การใสํปุ๋ยให๎กับกาแฟขึ้นอยูํกับราคาของผลผลิตด๎วย กลําวคือ 

ถ๎าปีใดราคาผลผลิตกาแฟสูง เกษตรกรก็จะใสํปุ๋ยให๎กับกาแฟ แตํถ๎าปีใดราคากาแฟตกต่ าเกษตรกรจะไมํมีการใสํ

ปุ๋ยให๎กับกาแฟหรือแม๎จะมีการใสํปุ๋ยก็ใสํในปริมาณน๎อยไมํเพียงพอกับความต๎องการของกาแฟ ประกอบกับ 2-3 ปี

ที่ผํานมาปุ๋ยเคมีมีราคาแพง นอกจากนั้นปัญหาที่พบคือ การชะล๎างพังทลายของดินโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกกาแฟโร

บัสตาบนภูเขาหรือเนินเขาทางภาคใต๎ท่ีมีปริมาณฝนตกชุก การชะล๎างพังทลายของดินมีสูง   

6. การเก็บตัวอยํางดินสํงวิเคราะห์    เกษตรกรสํวนใหญํไมํมีการเก็บตัวอยํางดินสํงวิเคราะห์ และ 

เกษตรกรไมํทราบวําจะต๎องเก็บตัวอยํางดินไปวิเคราะห์เพ่ืออะไร และยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ
ผลิตกาแฟ ยกเว๎นเกษตรกรผู๎น าที่เคยเข๎ารํวมโครงการกับทางหนํวยงานทางราชการและบริษัทรับซื้อกาแฟ ที่มี
เจ๎าหน๎าที่มาแนะน า สํงเสริม ให๎ความรู๎ในขั้นตอนการผลิตกาแฟ   

7. ลักษณะการเจริญเติบโต  การปลูกกาแฟโรบัสตาพันธุ์พ้ืนเมือง สํวนใหญํเกษตรกรได๎จากการคัดเลือก 
ต๎นที่มีลักษณะดี ผลดก เมล็ดใหญํ ข๎อถี่จากเพ่ือนบ๎าน หรือในแปลงตนเองเพ่ือขยายพันธุ์เพ่ิมหรือคัดเลือกยอด
พันธุ์ดีมาเสียบยอด ซึ่งต๎นกาแฟสามารถเจริญเติบโตได๎ดี และกาแฟจะให๎ผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปี สํวนในบางรายของ
เกษตรกรมีการปลูกกาแฟพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร เชํน พันธุ์ชุมพร 2 ,ชุมพร 84-4 และชุมพร 84-5 ซึ่ง
เป็นพันธุ์ที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กาแฟจะให๎ผลผลิตเมื่ออายุ 2 ½ ปี การออกดอกติดผลของกาแฟโรบัสตา
จะออกดอก 2 ชุดใหญํๆด๎วยกันทั้งนี้ขึ้นอยูํกับปริมาณน้ าฝนและความชื้นเป็นตัวก าหนดการออกดอก โดยดอกชุด
แรกเริ่มบาน เม.ย.-พ.ค. และอีกชุด มิ.ย.-ก.ค. โดยสามารถเก็บผลผลิตได๎ชํวง พ.ย.-มี.ค.  

8. การเก็บเกี่ยว   เกษตรกรเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟตั้งแตํเดือนพ.ย. โดยจะเลือกเก็บผลสุกท่ีมีสีส๎มอม 
แดงจนถึงสีแดง สํวนใหญํเกษตรกร ร๎อยละ 99 เก็บผลผลผลิต 2-3 ครั้ง จนกวําผลผลิตจะหมด  

9. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
5.1 การตากผลผลิต  การตากผลผลิตเป็นขั้นตอนการลดความชื้นของกาแฟ  กาแฟพันธุ์โรบัสตา 

เลือกเก็บผลที่สุกแดง 70% และน าผลผลิตมาตากให๎แห๎งกํอนน าไปสีเอาเปลือกออก และพบวํา เกษตรกร 100% 
ของการสุํมเก็บตัวอยําง ไมํมีการลอยน้ าผลผลิตกํอนตาก เนื่องจากไมํมีเวลาและต๎องเสียคําใช๎จํายและแรงงาน
เพ่ิมข้ึน การตากใช๎เวลา  7-12 วันทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ คือ ถ๎าฝนไมํตกมีแสงแดดตลอดวันกาแฟจะแห๎งเร็ว 
แตํถ๎ามีฝนตกในชํวงการตาก กาแฟจะแห๎งช๎า และเกิดการหมักอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อราได๎ โดยเชื้อรา
สามารถปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟได๎ตั้งแตํข้ันตอนการเก็บเก่ียวจนถึงขั้นตอนการขนสํง  สํวนการตากกาแฟเกษตรกร
จะตากบนตาขํายไนลํอนสีฟ้า  บนพ้ืนซีเมนต์ บนแครํไม๎ไผํ   ใช๎เวลาตากประมาณ 10 – 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
สภาพภูมิอากาศ 

5.2 การสี    เกษตรกรสํวนใหญํมีวิธีการแปรรูปโดยการตากแห๎ง หลังจากตากผลผลิตแห๎งแล๎ว 
เกษตรกรจะน าผลผลิตไปสีท าความสะอาด  และน ามาคัดแยกเมล็ดโดยคัดเมล็ดด า เมล็ดเสีย เมล็ดแตก เป็นต๎น 
หลังจากนั้นน าไปบรรจุในกระสอบป่าน แตํมีเกษตรกรบางรายหรือกลุํมเกษตรกรแปรรูปแบบสีสดหรือสีเปียกซึ่ง
เป็นเกษตรกรหรือกลุํมเกษตรกรที่ท ากาแฟคุณภาพ โดยท าสัญญาซื้อขายกับพํอค๎าแปรรูปในท๎องถิ่น  

5.3 การจ าหนํายผลผลิต      กาแฟโรบัสตาจะขายผลผลิตในรูปเมล็ดกาแฟที่ตากแห๎งและลด 
ความชื้นไมํเกิน 13 % โดยขายให๎กับพํอค๎า หรือโรงงานทันทีหลังจากการสี ปัจจุบันเกษตรกรได๎มีการสีสดในรายที่
ท ากาแฟคุณภาพกับกลุํมพํอค๎าหรือกลุํมแปรรูปผลผลิตกาแฟในท๎องถิ่น ท าให๎เกษตรกรขายผลผลิตได๎ราคา



มากกวําเกษตรกรที่มีการแปรรูปแบบตากผลแห๎ง แตํกลุํมเกษตรกรยังมีจ านวนจ ากัดและเทคโนโลยีการแปรรูปยัง
ไมํแพรํหลาย เกษตรกรบางรายไมํทราบถึงขั้นตอนการผลิตกาแฟคุณภาพ ดังนั้นนําจะมีการสํงเสริมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกรในขั้นตอนการแปรรูปซึ่งจะสํงผลตํอรายได๎ของเกษตรกรในอนาคต 
2.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (เกริกชัยและคณะ, 2559) 

 จากการส ารวจเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามกับเกษตรกรที่เก็บตัวอยํางกาแฟ โดยเลือกการก าหนด

ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเป็นเกษตรกรกลุํมผู๎น าและกลุํมเกษตรกรที่จดทะเบียน GAP และ

เกษตรกรทั่วไปผู๎ปลูกกาแฟ ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และระนอง สามารถสรุปข๎อมูลได๎ดังนี้ 

จังหวัดชุมพร 

 คัดเลือกเกษตรกรจ านวน 2 รายประกอบด๎วย เกษตรกรอ าเภอทําแซะ และอ าเภอสวี เป็นตัวแทนกลุํม

ผู๎น าเกษตรกรที่ผลิตกาแฟตามระบบ GAP และได๎รับการจดทะเบียนแปลงรับรอง โดยพันธุ์กาแฟที่เกษตรกรปลูก 

ได๎คัดเลือกพันธุ์ดีจากเพ่ือนบ๎าน คัดเลือกในสวนตนเองและท าการเสียบยอดพันธุ์ดี นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ที่

เกษตรกรได๎รับการสนับสนุนพันธุ์ดีจากกรมวิชาการเกษตร ประกอบด๎วย พันธุ์ชุมพร 2  ชุมพร 84 -4 และชุมพร 

84-5  

ในสํวนของพันธุ์ที่ได๎รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

สํวนใหญํเกษตรกรไมํชอบเนื่องจากเก็บเกี่ยวยาก และอายุการเก็บเกี่ยวไมํเหมาะสม ขนาดของเมล็ดเล็กเมื่อเทียบ

กับพันธุ์พ้ืนเมือง และไมํตรงตามความต๎องการของตลาด 

จังหวัดระนอง 

 คัดเลือกเกษตรกรจ านวน 2 รายประกอบด๎วย เกษตรกรอ าเภอกระบุรี เป็นตัวแทนกลุํมผู๎น าเกษตรกรที่

ผลิตกาแฟตามระบบ GAP และได๎รับการจดทะเบียนแปลงรับรอง โดยพันธุ์กาแฟที่เกษตรกรปลูก ได๎คัดเลือกพันธุ์

ดีจากเพ่ือนบ๎าน คัดเลือกในสวนตนเองและท าการเสียบยอดพันธุ์ดี นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ที่เกษตรกรได๎รับการ

สนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร ประกอบด๎วย พันธุ์ชุมพร 2  ชุมพร 84-4 และชุมพร 84-5  

สํวนพันธุ์ที่ได๎รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรพึงพอใจระดับปานกลาง เกี่ยวกับอายุ

การเก็บเกี่ยวไมํเหมาะสม เก็บเกี่ยวยาก ลักษณะเมล็ดตรงตามความต๎องการของตลาด สํวนลักษณะความเชื่อถือ

ของแหลํงผลิตต๎นกล๎า ความแข็งแรง อายุกล๎ามีความเหมาะสมในการน าไปปลูก ต๎านทาน /ทนทานตํอโรคแมลง 

โดยลักษณะพันธุ์กาแฟที่เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัดต๎องการ 

 -ทนแล๎งระบบรากแข็งแรง 
 -ขนาดผลปานกลางถึงใหญํ เก็บเกี่ยวงําย ขั้วไมํเหนียว ข๎อถี่มากกวํา 15-17 ข๎อตํอกิ่ง กิ่งยาว ให๎ผลผลิต
เร็ว 



 - ให๎ผลผลิตสูง น้ าหนักดี ผลผลิตสม่ าเสมอ มีการบานของดอกพร๎อมกันเกือบทุกระยะ 
 - เปลือกบาง แห๎งเร็วเมื่อตากผลผลิต 
 - ต๎านทานโรคและแมลง 
 - สามารถเจริญเติบโตได๎ดี 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์กาแฟ 

 กาแฟโรบัสตามีถิ่นก าเนิดในสภาพป่าธรรมชาติร๎อนชื้น ระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 10 องศาเหนือ ถึงเส๎นรุ๎งที่ 10 

องศาเหนือเหนือระดับน้ าทะเล แหลํงก าเนิดกาแฟโรบัสตามีพ้ืนที่กว๎างใหญํครอบคลุมพ้ืนที่ทางภาคเหนือและใต๎

ของทวีปแอฟริกา กาแฟโรบัสตาเริ่มมีปลูกครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2447  โดยนายตีหมุนน ากาแฟโรบัสตามา

ปลูกที่อ าเภอสะบ๎าย๎อย  จังหวัดสงขลา ตํอมามีการขยายไปปลูกในจังหวัดตํางๆ ตํอมาในปี 2498 นายกลิ่น  สุวะ

ตะพันธุ์ น ากาแฟโรบัสตาพันธุ์ BP14 และSR 13 จากประเทศอินโดนีเซียมาเพาะกล๎าที่สถานีทดลองบางกอกน๎อย 

และตํอมาน าไปปลูกที่องค์การสวนยางนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช Mr. steve จาก ICA มอบกาแฟพันธุ์ 

L251, Sal58 พร๎อมกับ C. ugandas, C.ucande และ  C.abeokudae มาปลูกที่สถานีทดลองพืชสวนบางกอก

น๎อย ปี 2532-2533 นักวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรส ารวจแปลงปลูกกาแฟโรบัสตาในแหลํงปลูกพ้ืนที่

จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี แล๎วเก็บรวบรวมพันธุ์ดีมาปลูกไว๎ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ปี 2537-2538 น าเข๎า

พันธุ์กาแฟโรบัสตาจากประเทศฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนของบริษัทเนสเลํย์ (ประเทศไทย) จ ากัด มาปลูกที่

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจ านวน 16 สายพันธุ์คือ FRT 01,03,04,05,07,08,10,11,1214,15,17,27,47,48 และ 65 

ปี 2544 น าเข๎าต๎นกล๎ากาแฟโรบัสตาจากประเทศมาเลเซียในรูปของกิ่งตอนจ านวน 20 สายพันธุ์โดยการสนับสนุน

ของบริษัทเนสเลํย์ (ประเทศไทย) จ ากัด คือ BR9, BR11, MCR28,MCR61, MCR64, MKR2, MKR3, MKR4, 

MKR5 R1, R2, R3, RJ5, RJ12, RJ 27, RJ,106, RT71, V1,V5 และ V25 มาปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ปิยนุช

และคณะ, 2553) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ (ผานิต , 2554 ) 

 1. พันธุ์พ้ืนเมือง  เป็นพันธุ์ได๎จากการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะผลดก  เมล็ดขนาดใหญํและเก็บเกี่ยวงําย 

และมีการกระจายพันธุ์ไปปลูกในพ้ืนที่ภาคใต๎ ตั้งแตํจังหวัดนราธิวาส  กระบี่  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  

พังงา ชุมพร ระนอง และจังหวัดอ่ืนที่มีศักยภาพ โดยเกษตรกรท าการปลูกและคัดเลือกกันเองในแตํละพ้ืนที่  โดย

ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. พันธุ์ชุมพร 2 มีแหลํงก าเนิดในประเทศโตโก เป็นพวก Congolese โดย CIRAD (Centre de 

Cooperation Internationale on Recherche Agronomique pour ie Developpement) ได๎เก็บรวบรวมใน

รูปกิง่ตอน ให๎แหลํงรวบรวมในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2532 และน าเข๎ามายังประเทศไทยปี 2538  โดยบริษัทควอ

ลิตี้ คอฟฟ่ีโปรดักท์ และท าการเปรียบเทียบและทดสอบหาพันธุ์ดี และคัดเลือกพันธุ์ขอเป็นพันธุ์แนะน าของกรม



วิชาการเกษตรปี 2550 โดยมีลักษณะเดํนคือ ให๎ผลผลิตสูงกวําพันธุ์เปรียบเทียบ 73.7 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 4 ปี 

349.3 กก./ไรํ/ปี   ขนาดของเมล็ด 16.1 กรัม/ 100 เมล็ด  คุณภาพการชิมอยูํใน Class  7.2 เปอร์เซ็นต์สารสกัด

เนื้อกาแฟเฉลี่ย 57.37 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาเฟอีน 2.44 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ยอมรับของผู๎ประกอบการ เหมาะ

ส าหรับพื้นที่แนะน าในเขตจังหวัดชุมพร และระนอง 

 3. พันธุ์ชุมพร 84-4  เป็นพันธุ์กาแฟที่น าเข๎ามาจากประเทศฝรั่งเศสภายใต๎ความรํวมมือระหวํางกรม

วิชาการเกษตร กับบริษัทควอลิตี้ คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ากัด น าเข๎ามาชํวง 2538 -2542  เดิมเป็นสายต๎น FRT 09  

เกิดจากการผสมระหวํางลูกผสมกลุํม Guinean กับ Congoiese ด๎วยกันลักษณะเดํนคือ ผลผลิตเฉลี่ย 481.5 กก./

ไรํ/ปี น้ าหนัก 100 เมล็ด 15.5 กรัม คุณภาพการชิม 7.2 เนื้อกาแฟที่สกัดได๎ 54.49 เปอร์เซ็นต์ คาเฟอีน 2.24 

เปอร์เซ็นต์  อัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง 24.5 เปอร์เซ็นต์  อายุการเก็บเก่ียว 10-11 เดือน 

 4. พันธุ์ชุมพร 84-5 ได๎จากประเทศจีนเป็นสายต๎นในกลุํมคองโกลิส ภายใต๎ความรํวมมือระหวํางกรม

วิชาการเกษตร กับบริษัทควอลิตี้ คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ากัด น าเข๎ามาชํวง 2538-2542  ผลผลิตเฉลี่ย 427.7 กก./

ไรํ/ปี น้ าหนัก 100 เมล็ด 17 กรัม คุณภาพการชิม 7.2 เนื้อกาแฟที่สกัดได๎ 55.55 เปอร์เซ็นต์ คาเฟอีน 2.18 

เปอร์เซ็นต์  อัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง 25.0 เปอร์เซ็นต์  อายุการเก็บเก่ียว 10-11 เดือน  

ลักษณะทางกายภาพของดิน 
 จากการเก็บตัวอยํางดินเพ่ือท าชั้นหน๎าตัดดินและลักษณะเนื้อดินในแปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร ระนอง

และจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีรายละเอียดดังนี้ 

แปลงที่ 1  ตัวอยํางดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร อ.ทําแซะ จ.ชุมพร พิกัดแปลง  47P 506161 

1192539 ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 94 เมตร ลักษณะดินเป็นดินรํวน โดยที่ระดับความลึก 0-18 ซม. 

ดินอิ่มตัวด๎วยน้ า 3.70 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 29.42 จุดเหี่ยวถาวร 25.72 คําความหนาแนํนของ

ดิน 1.49 เปอร์เซ็นต์ สํวนที่ระดับความลึก 18-30 ซม.  ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 2.68 มม. จุดที่น้ าเพียงพอตํอการ

เจริญเติบโต 26.86 จุดเหี่ยวถาวร 24.18 คําความหนาแนํนของดิน 1.38 เปอร์เซ็นต์ จากการสุํมเก็บตัวอยํางดินที่

ระดับความลึก 0-18 ซม.และระดับ 18-30 ซม. ผลการวิเคราะห์ตัวอยํางดินพบวํา ดินมีคําความเป็นกรด-ดําง 4.0 

และ 4.4 ดินเป็นกรด ปริมาณอินทรียวัตถุ 2.4 และ 1.04 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณอินทรียวัตถุสูงในดินชั้นบนและปาน

กลางในดินชั้นลําง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 87 และ 15  mg/kg โดยระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีสูงในดิน

ชั้นบนและต่ าในดินชั้นลําง  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎167.9 และ 152.8 mg/kg  จัดอยูํในระดับสูง (ตารางที่ 

1-2) 

แปลงที่ 2  ตัวอยํางดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร อ.ทําแซะ จ.ชุมพร พิกัดแปลง  47P 506162 
1192476 ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 106 เมตร แบํงหน๎าตัดดินได๎ 3 ระดับคือ 1) ระดับความลึกของ



ดิน 0-18 ซม. ดินอิ่มตัวด๎วยน้ า 3.64 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 33.48 จุดเหี่ยวถาวร 29.84 คําความ
หนาแนํนของดิน 1.47 เปอร์เซ็นต์   ลักษณะดินเป็นดินรํวน 2) ระดับความลึก 18-41 ซม.ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 1.54 
มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 33.17 จุดเหี่ยวถาวร 31.63 คําความหนาแนํนของดิน 1.47 เปอร์เซ็นต์ 
และ 3) ระดับมากกวํา 41 ซม. ลักษณะดินเป็นดินรํวนเหนียว จากการสุํมเก็บตัวอยํางดินที่ระดับความลึก 0-18 
และ 18-41 ซม. ผลการวิเคราะห์ตัวอยํางดินพบวํา ดินมีคําความเป็นกรด -ดําง 5.19 และ 5.43 ดินเป็นกรด 
ปริมาณอินทรียวัตถุ 3.29 และ 1.19 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณอินทรียวัตถุสูงในดินชั้นบนและปานกลางในดินชั้นลําง 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 40 และ 2.67 mg/kg โดยระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีสูงในดินชั้นบนและต่ าใน
ดินชั้นลําง  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ 283.5 และ 122.6 mg/kg  จัดอยูํในระดับสูง (ตารางท่ี 1,3) 

แปลงที่ 3  ตัวอยํางดินแปลงปลูกกาแฟของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร พิกัดแปลง  47P 

508994 1143168 ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 26 เมตร แบํงหน๎าตัดดินได๎ 4 ระดับคือ 0-26,26-50, 

50-71 และ 71-100 ซม. โดยระดับความลึก 0-26 ซม.ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 3.71 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการ

เจริญเติบโต 29.56 จุดเหี่ยวถาวร 25.85 คําความหนาแนํนของดิน 1.48 เปอร์เซ็นต์ จากการเก็บตัวอยํางดิน

วิเคราะห์ พบวํา ลักษณะดินเป็นดินเหนียว  ระดับความลึก 26-50 ซม.ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 3.40 มม.จุดที่น้ าเพียงพอ

ตํอการเจริญเติบโต 26.84 จุดเหี่ยวถาวร 23.45 คําความหนาแนํนของดิน 1.72 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเป็นดิน

รํวน สํวนระดับความลึก 50-71 ซม.ดินอิ่มตัวด๎วยน้ า 1.79 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 29.27จุดเหี่ยว

ถาวร 27.48 คําความหนาแนํนของดิน 1.69 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเป็นดินรํวน และระดับความลึก 71-100 ซม.

ดินอิ่มตัวด๎วยน้ า 1.46  มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 32.20 จุดเหี่ยวถาวร 30.73 คําความหนาแนํนของ

ดิน 1.68 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเป็นดินรํวนเหนียว จากการวิเคราะห์ดินทางเคมีพบวํา ที่ระดับความลึก 0-26, 

26-50 ซม. ดินมีคําความเป็นกรด-ดําง 4.76, 5.47 และ 50-71 มากกวํา 71 ซม.5.36 และ 4.83 ดินเป็นกรด 

ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.62, 0.43  และ 0.41, 0.38 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณอินทรียวัตถุสูงในดินชั้นบนและต่ าในดินชั้น

ลําง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ที่ระดับความลึก 0-26,26-50 และ 50-71 มากกวํา 71 ซม.  6.95,1.35 และ 1.25, 

3.62 mg/kg โดยระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีสูงในดินชั้นบนและต่ าในดินชั้นลําง  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน

ไดท๎ี่ระดับความลึก 0-26,26-50 และ 50-71 ,มากกวํา 71 ซม. 65.76,19.49 และ 25.53,32.57 mg/kg จัดอยูํใน

ระดับสูง (ตารางท่ี 1,4) 

แปลงที่ 4  ตัวอยํางดินแปลงปลูกกาแฟแปลงเกษตรกร ต.จปร. จ.ระนอง พิกัดแปลง 47P 485969 

1174817 ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 57 เมตร ระดับความลึก 0-31 ซม.ดินอิ่มตัวด๎วยน้ า 2.88 มม.จุดที่

น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 36.39 จุดเหี่ยวถาวร 33.51 คําความหนาแนํนของดิน 1.50 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะ

ดิน  รํวนเหนียว (clay loam) ความลึก 31-59 ซม.ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 2.05 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 

37.19 จุดเหี่ยวถาวร 35.14 คําความหนาแนํนของดิน 1.52 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว ความลึก 59 ซม.ขึ้นไป  

ดินอิ่มตัวด๎วยน้ า 2.10 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 37.40 จุดเหี่ยวถาวร 35.30 คําความหนาแนํนของ

ดิน 1.48 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว จากการเก็บตัวอยํางดินสํงวิเคราะห์ที่ระดับความลึก 0-31,31-59 และ 59 



ซม.ขึ้นไป พบวํา ดินมีคําความเป้นกรด-ดําง 4.06,4.40 และ 4.38 ดินเป็นกรด อินทรียวัตถุ 1.52,0.61 และ 0.63 

เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางในดินชั้นบนและต่ าในดินชั้นลําง  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

14.05,1.93 และ 3.28  mg/kg ระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีต่ า โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎อยูํในระดับ

ปานกลางคือ 29.55,18.49 และ 15.47 mg/kg (ตารางท่ี 1,5) 

แปลงที่ 5  ตัวอยํางดินแปลงปลูกกาแฟ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง พิกัด  47P 485964 1174526 

ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 54 เมตร แบํงหน๎าตัดดินได๎ 2 ระดับคือ 1) ระดับความลึก 0-12 ซม.  ดิน

อ่ิมตัวด๎วยน้ า 1.67 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 36.80 จุดเหี่ยวถาวร 35.13 คําความหนาแนํนของดิน 

1.34 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว 2) ระดับความลึก 12-34 ซม.  ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 1.41 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอ

การเจริญเติบโต 40.64จุดเหี่ยวถาวร 35.23 คําความหนาแนํนของดิน 1.48 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว ผลการ

วิเคราะห์ดินพบวํา ระดับความลึก 0-12, 12-34 และ มากกวํา 34 ซม.ขึ้นไป พบวํา ดินมีคําความเป็นกรด-ดําง 

4.06 และ 4.40 ดินเป็นกรด อินทรียวัตถุ 1.52 และ 0.61 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางในดินชั้นบน

และต่ าในดินชั้นลําง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 14.05 และ 1.93 mg/kg ระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีต่ า 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎อยูํในระดับปานกลางคือ 29.55 และ 18.49 mg/kg (ตารางท่ี 1,6) 

แปลงที่ 6  ตัวอยํางดินปลูกกาแฟแปลงเกษตรกร ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง พิกัดแปลง 47 P 486228 

1173450 ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 64 เมตร แบํงหน๎าตัดดินได๎ 4 ระดับ 1) ระดับความลึก 0-16, 16-

38 มากกวํา 38 ซม.ขึ้นไป โดยที่ระดับความลึก 0-16 ซม. ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 1.45 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการ

เจริญเติบโต 40.28 มม.จุดเหี่ยวถาวร 38.83 คําความหนาแนํนของดิน 1.29 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว  2) 

ระดับความลึก 16-38 ซม. ดินอ่ิมตัวด๎วยน้ า 0.94 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 48.91 จุดเหี่ยวถาวร 

47.97 คําความหนาแนํนของดิน 1.28 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว 3) ระดับความลึก 16-38 ซม. ดินอ่ิมตัวด๎วย

น้ า 0.88 มม.จุดที่น้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโต 50.34 มม. จุดเหี่ยวถาวร 47.46 คําความหนาแนํนของดิน 1.28 

เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินเหนียว จากผลการเก็บตัวอยํางดินวิเคราะห์ผลทางเคมีพบวํา ระดับความลึก 0-16, 16-38 

มากกวํา 38 ซม.ขึ้นไป ดินมีคําความเป็นกรด-ดําง 4.07,4.56 และ 4.79 ลักษณะดินเป็นกรด ปริมาณอินทรียวัตถุ

สูงในดินชั้นบนและต่ าในดินชั้นลํางคือ 2.78, 1.31 และ 1.03 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 2.92,1.60 

และ 1.58  mg/kg ระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎อยูํในระดับปานกลางคือ 

59.72, 20.50 และ 19.49 mg/kg (ตารางท่ี 1,7)  

 

 

 



 

ตารางที่ 1 ระดับความลึกของชั้นหน๎าตัดดินและระดับน้ าในดินของแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร จ.ชุมพร และ

    ระนอง ปี 2559-2561 

ที ่ จังหวัด ความลึก 
ของดิน (ซม.) 

ดินอิ่มตัว

ด๎วยน้ า 

FC1 PWP2 Soil texture Density 
(%) 

1 ชุมพร 0-18 
 
18-30 

3.70 
 

2.68 

25.72 
 

24.18 

29.42 
 

26.86 

รํวนเหนียวปน
ทราย 
ดินรํวน 

1.49 

1.38 

2 ชุมพร 0-18 
18-41 

3.64 
1.54 

29.84 
31.63 

33.48 
33.17 

ดินเหนียว 
รํวนเหนียว 

1.48 
1.57 

3 แปลงกาแฟศวส.ชุมพร 0-26 
26-50 
50-71 
71-100 

3.71 
3.40 
1.79 
1.46 

25.85 
23.45 
27.48 
30.73 

29.56 
26.84 
29.27 
32.20 

ดินเหนียว 
ดินรํวน 
ดินรํวน 
รํวนปนเหนียว 

1.48 
1.72 
1.69 
1.68 

4 ระนอง 0-31 
31-59 
59 ขึ้นไป 

2.88 
2.05 
2.10 

33.51 
35.14 
35.30 

36.39 
37.19 
37.40 

รํวนเหนียว 
ดินเหนียว 
ดินเหนียว 

1.50 
1.52 
1.48 

5 ระนอง 0-12 
12-34 

1.67 
1.41 

35.13 
39.23 

36.80 
40.64 

ดินเหนียว 
ดินเหนียว 

1.34 
1.48 

6 ระนอง 0-16 
16-38 
38 ขึ้นไป 

1.45 
0.96 
0.88 

 

38.83 
47.97 
49.46 

40.28 
48.91 
50.34 

ดินเหนียว 
ดินเหนียว 
ดินเหนียว 

1.29 
1.28 
1.28 

 
1  FC  = Field  capacity   2  PWP = Permanent  wilting point  

ที่มา: วิเคราะห์โดยกลุํมปฐพีวิทยา กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (2561) 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร อ.ทําแซะ จ.ชุมพร (แปลงที่ 1) 

ระดับความลีก (ซม.) pH (1:1) OM 
(%) 

Avail. P 
mg/kg 

Exch K 
(mg/kg) 

0-18 4.01 2.36 87.0 167.86 

18-30 4.43 1.04 15.0 152.78 

     

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร อ.ทําแซะ จ.ชุมพร (แปลงที่ 2) 

ระดับความลีก (ซม.) pH (1:1) OM 

(%) 

Avail. P 

mg/kg 

Exch K 

(mg/kg) 

0-18 5.19 3.29 40.0 283.5 

18-30 5.43 1.19 2.67 122.6 

     

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกกาแฟของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร (แปลงที่ 3) 

ระดับความลีก (ซม.) pH (1:1) OM 

(%) 

Avail. P 

mg/kg 

Exch K 

(mg/kg) 

0-26 4.76 1.62 6.95 65.76 

26-50 5.47 0.43 1.35 19.49 

50-71 5.36 0.41 1.25 25.53 

มากกวํา 71 4.83 0.38 3.62 32.57 

 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง (แปลงที่ 4) 
 
ระดับความลีก (ซม.) pH (1:1) OM 

(%) 

Avail. P 

mg/kg 

 Exch. K 

(mg/kg) 

0-31 4.06 1.52 14.05 29.55 

31-59 4.40 0.61 1.93 18.49 

มากกวํา 59 4.38 0.63 3.28 15.47 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง (แปลงที่ 5) 
 
ระดับความลีก (ซม.) pH (1:1) OM 

(%) 

Avail. P 

mg/kg 

Exch. K 

(mg/kg) 

0-12 4.70 2.21 2.62 37.60 

12-34 5.10 1.41 1.05 15.47 

มากกวํา 34 5.50 1.00 3.25 11.45 

 
ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกกาแฟของเกษตรกร ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง (แปลงที่ 6) 
 
ระดับความลีก (ซม.) pH (1:1) OM 

(%) 

Avail. P 

mg/kg 

Exch. K 

(mg/kg) 

0-16 4.07 2.78 2.92 59.72 

16-38 4.56 1.31 1.60 20.50 

มากกวํา 38 4.79 1.03 1.58 19.49 

 
ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 

จากการสัมภาษณ์พร๎อมเก็บตัวอยํางเมล็ดกาแฟสารจากแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ จ.ชุมพร และระนอง เพ่ือ
น ามาวัดขนาดของเมล็ดพบวํา พันธุ์ชุมพร 2 กว๎าง ยาว หนา 0.72, 0.88, 0.54 มม. พันธุ์ชุมพร 84 -4 กว๎าง ยาว 
หนา 0.34, 0.40, 0.56 มม. และพันธุ์ชุมพร 84-5 กว๎าง ยาว หนา 0.92, 1.06, 0.51 มม. สํวนขนาดเมล็ดสาร



พันธุ์ชุมพร 2 กว๎าง ยาว หนา 0.34, 0.55, 0.27 มม. พันธุ์ชุมพร 84-4 กว๎าง ยาว หนา 0.38, 0.52, 0.37 มม. 
พันธุ์ชุมพร 84-5 กว๎าง ยาว หนา 0.32,0.50, 0.29 มม. (ตารางที่ 8) 

ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟ ประกอบด๎วย สี กลิ่น รูปรํางของเมล็ด ลักษณะของรํองเมล็ด  
พบวํา สีของเมล็ด พันธุ์ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  และชุมพร 84-5  น้ าตาลอมเหลือง  น้ าตาลอํอน กลิ่น ของเมล็ด
กาแฟทุกพันธุ์ปกติ และรูปรํางของเมล็ด พันธุ์ชุมพร 2 รียาวคล๎ายเมล็ดถั่ว สํวนพันธุ์ชุมพร 4 คํอนข๎างยาว และ
พันธุ์ชุมพร 5  คํอนข๎างกลม ลักษณะของรํองเมล็ด พันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 4 จะมีลักษณะรํองแคบ แตํพันธุ์
ชุมพร84- 5 รํองกว๎าง (ตารางที่ 9) ลักษณะของเมล็ดที่มีรํองกว๎างบํงบอกถึงลักษณะของพ้ืนที่ปลูกด๎วย โดยพ้ืนที่ๆ
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลมาก ลักษณะของเมล็ดจะมีรํองแคบ นอกจากนั้นรํองของเมล็ดมีผลตํอการแปรรูป
เมล็ด เชํน การค่ัว รํองเมล็ดที่แคบการคั่วจะท าให๎เมล็ดได๎รับความร๎อนสม่ าเสมอ (ตารางท่ี 9)  

น้ าหนัก 100 เมล็ด   พบวํา  พันธุ์ชุมพร 2, ชุมพร 84-4 และชุมพร 84-5 ให๎น้ าหนัก 100 เมล็ด 
15.08, 16.86 และ 16.36 กรัมตามล าดับ (ตารางท่ี 10) 
ตารางที่ 8 ขนาดของเมล็ดกาแฟพันธุ์ตํางๆของเกษตรกรในพ้ืนที่ จ.ชุมพร (ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560) 

ขนาด พันธุ์ชุมพร 2 (ม.ม.) พันธุ์ชุมพร 84-4 (ม.ม.) พันธุ์ชุมพร 84-5 (ม.ม.) 
เมล็ดสด เมล็ดสาร เมล็ดสด เมล็ดสาร เมล็ดสด เมล็ดสาร 

กว๎าง 0.72 0.34 0.34 0.38 0.92 0.32 
ยาว 0.88 0.55 0.40 0.52 1.06 0.50 
หนา 0.54 0.27 0.56 0.37 0.51 0.29 

 

ตารางที่ 9  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสตาพันธุ์ตํางๆจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ จ. ชุมพร 

    (ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560) 

ลักษณะทางกายภาพ พันธุ์ชุมพร 2 พันธุ์ชุมพร 84-4 พันธุ์ชุมพร 84-5 
สี น้ าตาลอมเหลือง น้ าตาลอํอน น้ าตาลอํอน 
กลิ่น ปกติ ปกติ ปกติ 
รูปรํางของเมล็ด รียาวคล๎ายเมล็ดถั่ว คํอนข๎างยาว คํอนข๎างกลม 
ลักษณะของรํองเมล็ด รํองแคบ รํองแคบ รํองกว๎าง 
ตารางที่ 10  น้ าหนัก 100 เมล็ดของเมล็ดกาแฟพันธุ์ตํางๆจากแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ จ. ชุมพร  

      (ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560) 

กาแฟ พันธุ์ชุมพร 2 (กรัม) พันธุ์ชุมพร 84-4 (กรัม) พันธุ์ชุมพร 84-5 (กรัม) 

เมล็ดกาแฟ 15.08 16.86 16.36 

 

 



เก็บตัวอยํางเมล็ดกาแฟจากแปลงเกษตรกรในฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 2559/2560 เพ่ือน ามาแปรรูปโดย

การสีสด และตากแห๎ง ประกอบด๎วยพันธุ์ชุมพร 2, ชุมพร 84-4,  ชุมพร 84-5 และพันธุ์พ้ืนเมือง จ านวน 100 กก.

น ามาลอยน้ าเพ่ือก าจัดเศษใบกิ่ง ก๎าน ผลลีบ ผลด า ผลที่ไมํสมบูรณ์มีแมลงท าลายทิ้ง  แชํน้ าไว๎ 1 คืนจากนั้นน าผล

กาแฟแตํละพันธุ์มาแปรรูปโดยวิธีการสีเปียก ครั้งแรกสีกะเทาะเปลือก  ครั้งที่ 2 สีก าจัดเมือกและกะเทาะเปลือก

บางสํวนที่หลุดออกไมํหมดในขั้นตอนการสีครั้งแรก น าไปตากเพ่ือลดความชื้น กาแฟที่ได๎จะเป็นกาแฟกะลา โดย

น้ าหนักกาแฟหลังลอยน้ าของเกษตรกร อ.ทําแซะ จ.ชุมพรจะมีน้ าหนักของแตํละพันธุ์แตกตํางกัน สํวนกาแฟของ

เกษตรกร อ.กระบุรี จ.ระนอง น้ าหนักหลังลอยน้ าจะเทํากับ 100 กก. แตํหลังสีสดแล๎วน ามาตากเพ่ือลดความชื้น

พบวํา น้ าหนักหลังตากแห๎งที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักแห๎งทั้งสองแหลํงไมํแตกตํางกันอยูํระหวําง 16 -20 

กก. (ตารางที่ 11) 

1.ขนาดของเมล็ดกาแฟ  ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 2559/2560 จากการสุํมวัดความกว๎าง ยาว และหนา

ของเมล็ด พบวํา เมล็ดกาแฟแตํละพันธุ์ประกอบด๎วย พันธุ์ชุมพร 2 ชุมพร84-4  ชุมพร 84-5 และพันธุ์พ้ืนเมืองมี

ขนาดของผลสดและขนาดเมล็ดกาแฟสารไมํแตกตํางกัน ซึ่งใกล๎เคียงกับพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งเป็นที่เกษตรกรนิยมปลูก

มากที่สุด (ตารางท่ี 12) 

2.ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด  ได๎แกํ  สี เมล็ดกาแฟพันธุ์ชุมพร 2 ชุมพร 84 -4 และชุมพร 84-5 

ของจังหวัดชุมพร มีสีน้ าตาลอํอน และสีน้ าตาล ตามล าดับ สํวนของจังหวัดระนอง พบวํา มีสีน้ าตาลถึงน้ าตาลแกํ 

ในขณะที่พันธุ์พ้ืนเมืองมีสีน้ าตาลออกเหลือง (ตารางท่ี 13) 

  -กลิ่น มีกลิ่นปกติของกาแฟ 

  -รูปรํางเมล็ด  ของกาแฟพันธุ์ตํางๆทั้งพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และระนอง มีตั้งแตํรูปรํางคํอนข๎างกลม 

และคํอนข๎างยาวสลับกันไปในแตํพันธุ์ซึ่งเหมือนกับพันธุ์พ้ืนเมือง 

  -ลักษณะของรํองเมล็ด  กาแฟทุกพันธุ์ของจังหวัดชุมพรมีรํองเมล็ดแคบ สํวนจังหวัดระนอง พันธุ์

ชุมพร 2 มีรํองเมล็ดแคบ ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 84-5 และพ้ืนเมือง รํองเมล็ดกว๎าง  

       3. น้ าหนัก 100 เมล็ด  ของกาแฟทั้ง 4 พันธุ์ในฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 พบวํา จังหวัดชุมพร มี

ขนาดเมล็ดกาแฟพันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 84-5  14.57 และ 14.38 ซึ่งต่ ากวําน้ าหนัก 100 เมล็ดมาตรฐานของ

เมล็ดกาแฟ (ไมํน๎อยกวํา 15 กรัมตํอ 100 เมล็ด) (Wintgens, 2004) สํวนพันธุ์ชุมพร 84-4  15.05 กรัม จังหวัด

ระนอง น้ าหนัก 100 เมล็ดสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว๎นพันธุ์ชุมพร 84-4 ที่ต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานคือ 

13.92 กรัม ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน และการปฏิบัติดูแลรักษา (ตารางท่ี14) 

       4. ขนาดของเมล็ดกาแฟที่รํอนผํานตะแกรงทั้งชุดตามมาตรฐาน ISO 4150-1991 (sieve No.) 

พบวํา จังหวัดชุมพร ขนาดของเมล็ดกาแฟพันธุ์ชุมพร 2, ชุมพร 84-4 และ ชุมพร 84-5 รํอนค๎างบนตะแกรงเบอร์ 

14 มากที่สุด 42.75, 38.77 และ 50.11 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นเบอร์ 16  18.92 , 22.88 และ 17.68 

เปอร์เซ็นต์ เชํนเดียวกับจังหวัดระนอง พบวํา ชุมพร 84-4 ,พันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 84-5 รํอนค๎างบนตะแกรง



เบอร์ 14 มากที่สุดคือ 51.39, 35.27 และ 32.91 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พันธุ์พ้ืนเมืองขนาดเมล็ดค๎างบนตะแกรง

เบอร์ 17 มากที่สุด 22.68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให๎เห็นวําพันธุ์พ้ืนเมืองมีขนาดของเมล็ดใหญํกวําพันธุ์ชุมพร 2 

ชุมพร 84-4 และชุมพร 84-5 (ตารางท่ี 15-16) เทียบตามมาตรฐานขนาดตะแกรงเบอร์ตํางๆมีดังนี้ 

รหัสขนาด ขนาดของเมล็ด (มม.) ขนาดตะแกรงรํอนตามมาตรฐาน ISO 4150-1991 (sieve No.) 

1 ≥ 7.1 18 

2 6.3 - <7.1 16 

3 5.6 – 6.3 14 

4 < 5.6 - 

 
ตารางที่ 11  น้ าหนักผลผลิตของกาแฟแตํละพันธุ์หลังลอยน้ า สีสด และตากแห๎งแปลงเกษตรกร 

      จังหวัดชุมพรและระนอง ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 
สถานที่/พันธุ์ น้ าหนักกํอนลอยน้ า 

(กก.) 

น้ าหนักหลังลอยน้ า 

(กก.) 

น้ าหนักหลังสีสด  

(กก.) 

น้ าหนักหลังตาก

แห๎ง (กก.) 

จ. ชุมพร 
- ชุมพร 2 
- ชุมพร 84-4 
- ชุมพร 84-5 

 
100 
100 
100 

 
80.0 
73.0 
100 

 
42.50 
51.50 
53.50 

 
16.70 
19.60 
20.40 

จ.ระนอง 
- ชุมพร 2 
- ชุมพร 84-4 
- ชุมพร 84-5 
- พ้ืนเมือง 

 
- 
- 
- 
- 

 
100 
100 
100 
100 

 
50.0 
45.0 
58.0 
50.0 

 
17.40 
20.00 
18.30 
19.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่ 12  ขนาดของเมล็ดกาแฟแตํละพันธุ์จากแปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพรและระนอง 

     ในฤดูกาลผลิต 2559/ 2560 
 จังหวัด/
 พันธุ์ 

ขนาดผลสด (มม.) ขนาดเมล็ดสาร (มม.) 
กว๎าง ยาว หนา กว๎าง ยาว หนา 

ชุมพร 
-ชุมพร 2 0.65 0.93 0.76 0.51 0.67 0.30 
-ชุมพร 84-4 0.68 0.95 0.77 0.46 0.65 0.30 
-ชุมพร 84-5 0.56 0.83 0.66 0.46 0.63 0.28 
ระนอง 
-ชุมพร 2 0.69 0.96 0.75 0.52 0.67 0.35 
-ชุมพร 84-4 0.64 0.84 0.67 0.50 0.73 0.32 
-ชุมพร 84-5 0.56 0.92 0.73 0.57 0.70 0.26 
-พ้ืนเมือง 0.64 0.92 0.73 0.57 0.70 0.26 
 
ตารางที่ 13  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสตาแตํละพันธุ์แปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร และ 
       ระนองในฤดูกาลผลิตปี 2559/2560  
ลักษณะทาง

กายภาพของ

เมลด็ 

จ.ชุมพร จ. ระนอง 

ชุมพร 2 ชุมพร 84-4 ชุมพร 84-5 ชุมพร 2 ชุมพร 84-4 ชุมพร 84-5 พื้นเมือง 

ส ี น้ าตาลอํอน น้ าตาลอํอน น้ าตาล น้ าตาล น้ าตาลแก ํ น้ าตาล น้ าตาลอม

เหลือง 

กลิ่น ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

รูปรํางของเมล็ด คํอนข๎างยาว คํอนข๎างกลม คํอนข๎างยาว คํอนข๎าง

กลม 

คํอนข๎างยาว คํอนข๎างยาว คํอนข๎างยาว 

ลักษณะรํองเมล็ด แคบ แคบ แคบ แคบ แคบ กว๎าง กว๎าง 

 

ตารางที่ 14  น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) กาแฟโรบัสตาแปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร และระนองในฤดูกาลผลิต 

     ปี 2559/2560       

พันธุ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

ชุมพร 2 14.57 16.75 

ชุมพร 84-4 15.05 13.92 



ชุมพร 84-5 14.38 18.00 

พ้ืนเมือง - 16.30 

ตารางที่ 15  ขนาดของเมล็ดกาแฟสารแตํละพันธุ์จากแปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพรฤดูกาลผลิตปี 2559/2560  
       (หนํวยเป็นเปอร์เซ็นต์) 

พันธุ์ ขนาดเบอร์ตะแกรง 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 

พันธุ์ชุมพร 2 0.39 1.39 4.42 10.85 18.92 2.52 42.75 15.90 2.86 

พันธุ์ชุมพร 84-4 0.43 1.54 5.17 16.16 22.88 3.29 38.77 9.79 1.96 

พันธุ์ชุมพร 84-5 0.34 0.46 0.94 5.68 17.68 1.48 50.11 19.92 3.37 

 
ตารางที่ 16  ขนาดของเมล็ดกาแฟสารแตํละพันธุ์จากแปลงเกษตรกรจังหวัดระนองฤดูกาลผลิตปี 2559/2560  
       (หนํวยเป็นเปอร์เซ็นต์) 

พันธุ์ ขนาดเบอร์ตะแกรง 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 

พันธุ์ชุมพร 2 0.43 1.46 8.02 18.71 27.49 3.08 35.27 5.03 0.49 
พันธุ์ชุมพร 84-4 0.29 0.56 1.25 7.02 20.01 2.93 51.39 14.52 2.03 
พันธุ์ชุมพร 84-5 0.46 3.23 18.03 16.73 32.74 2.70 32.91 2.88 0.31 
พันธุ์พ้ืนเมือง 3.99 10.57 15.74 22.68 20.98 1.31 19.40 4.53 0.79 
 

จากการสุํมเก็บเมล็ดกาแฟที่มีสีส๎มอมแดงและสีแดงพันธุ์พ้ืนเมืองจากแปลงเกษตรกร จ.ระนองและชุมพร 

ในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 จ านวนรายละ 25 กก. มาท าการแปรรูปด๎วยวิธีการสีสด และตากแห๎ง เพ่ือ

เปรียบเทียบกรรมวิธีการแปรรูปและลักษณะคุณภาพของเมล็ดกาแฟจากแหลํงดังกลําว ส าหรับก าหนดอัตลักษณ์

ของกาแฟเฉพาะแหลํงนั้นๆ ผลการทดลองมีดังนี้  

ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟแปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร  (แปลงที่ 2) สุํมเก็บเมล็ดกาแฟสาร

แปรรูปโดยวิธีการสีสด (ตารางท่ี 17) 

1.  สี  เมล็ดกาแฟพันธุ์พ้ืนเมือง  แปรรูปกรรมวิธีแบบสีสด พบวํา มีสีน้ าตาล สํวนการแปรรูปแบบ 

ตากแห๎งผลสด มีสีน้ าตาลเข๎ม 

2. กลิ่น  ปกติของกาแฟ ทั้ง 2 กรรมวิธีคือ การสีสดและตากแห๎ง 

3. รูปรํางของเมล็ด  ทั้งการแปรรูปแบบสีสดและการตากแห๎ง เมล็ดมีรูปรํางยาวรี 

4. ลักษณะของรํองเมล็ด  พบวํา มีรํองแคบ ทั้งกาแฟที่แปรรูปแบบสีสดและตากแห๎ง 



5. ขนาดของเมล็ด  การแปรรูปแบบสีสด  เมล็ดมีความกว๎าง 0.40 ซม. ยาว 0.68 ซม.และหนา 0.20 

มม.  สํวนการตากแห๎งเมล็ดมีขนาดความกว๎าง  ยาว และหนา คือ 0.37, 0.54 ซม. และ 0.17 มม. 

ตามล าดับ (ตารางท่ี 17)  

6. น้ าหนัก 100 เมล็ด ของกาแฟพันธุ์พ้ืนเมือง 16.38 ซึ่งมากกวําเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

ตารางที่ 17 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟพันธุ์พ้ืนเมืองของเกษตรกรจังหวัดชุมพร  (แปลงที่ 2) 

    ในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 

ที ่ ลักษณะทางกายภาพ การแปรรูปแบบสีสด การแปรรูปแบบตากแห๎ง 

1 สี น้ าตาล น้ าตาลเข๎ม 

2 กลิ่น ปกติของกาแฟ ปกติของกาแฟ 

3 รูปรํางของเมล็ด ยาวรี ยาวรี 

4 ลักษณะของรํองเมล็ด รํองแคบ รํองแคบ 

5 ขนาดรํองเมล็ด (ซม.) 

- กว๎าง 

- ยาว 

- หนา (มม.) 

 

0.40 

0.68 

0.20 

 

0.37 

0.54 

0.17 

 
ตารางที่ 18  น้ าหนัก 100 เมล็ดของเมล็ดกาแฟพันธุ์พ้ืนเมืองจากแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ จ. ชุมพร  (แปลงที่ 2) 

      (ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560) 

พันธุ์ น้ าหนัก 100 เมล็ด  (กรัม) 

พ้ืนเมือง 16.38 

 
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟแปลงเกษตรกรจังหวัดระนอง    

- สุํมเก็บผลกาแฟจากแปลงเกษตรกร      แปลงที่ 4 ต. จปร. อ. กระบุรี  จากผลกาแฟสด จ านวน 25 
 กก.  ท าการสีสดแบบขัดเมือก เหลือน้ าหนัก 18.30 กก. น าไปตากลดความชื้นเหลือ 12 เปอร์เซ็นต์เหลือน้ าหนัก
หลังตากแห๎ง 6.8 กก. คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง (% outturn) 62.8 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักเมล็ด
กาแฟสาร 5.72 กก. สํวนการตากแห๎งจากตัวอยํางเมล็ด 25 กก.แปรรูปโดยการตากแห๎งเหลือน้ าหนัก 11.20 กก. 
(ความชื้น 12 %) น้ าหนักเมล็ดกาแฟสาร 6.19 กก. คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง (% outturn)  
44.73 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 19-20) 

- แปลงที่ 5 ต. จปร. อ. กระบุรี  สุํมเก็บผลกาแฟจ านวน 25 กก.ท าการสีสดแบบขัดเมือก เหลือน้ าหนัก 

16.60 กก. น าไปตากลดความชื้นเหลือ 12 เปอร์เซ็นต์เหลือน้ าหนักหลังตากแห๎ง 7.20 กก. คิดเป็นอัตราการ

เปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง (% outturn)  56.63 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักเมล็ดกาแฟสาร 6.18 กก. สํวนการตากแห๎ง



จากตัวอยํางเมล็ด 25 กก.แปรรูปโดยการตากแห๎งเหลือน้ าหนัก 10.90 กก. (ความชื้น 12 %) น้ าหนักเมล็ดกาแฟ

สาร 6.11 กก. คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง (% outturn) 43.94  เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 19-20) 

ตารางที่ 19  น้ าหนักผลผลิตกาแฟหลังการแปรรูปด๎วยวิธีการสีสดของเกษตรกรจังหวัดระนอง  

     ในฤดูกาลผลิต ปี 2560/2561  

จังหวัด/แปลง นน.กํอนสีสด 
(กก.) 

นน.หลังสีสด 
(กก.) 

นน.หลังตาก 
(กก.) 

นน.เมล็ดกาแฟสาร 
(กก.) 

% 
outturn1 

ระนอง (แปลงที่ 4) 25 18.30 6.80 5.72 62.84 
 

ระนอง (แปลงที่ 5-6) 25 16.60 7.20 6.18 56.63 
 

1  %Outturn = อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง 

ตารางที่ 20  น้ าหนักผลผลิตกาแฟหลังการแปรรูปด๎วยวิธีการตากแห๎งของเกษตรกรจังหวัดระนอง  

     ในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 

จังหวัด/แปลง นน.ผลสด 
(กก.) 

นน.หลังตากแห๎ง 
(กก.) 

นน.เมล็ดกาแฟสาร 
(กก.) 

% outturn1 

ระนอง (แปลงที่ 4) 25 11.20 6.19 44.73 
 

ระนอง (แปลงที่ 5-6) 25 10.90 6.11 43.94 
 

1  %Outturn = อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง 

ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟแปลงเกษตรกรจังหวัดระนอง (ตารางท่ี 19-21) 

-  สี  เมล็ดกาแฟพันธุ์พ้ืนเมือง  แปรรูปกรรมวิธีแบบสีสด พบวํา มีสีน้ าตาลอํอน สํวนการแปรรูปแบบ 

ตากแห๎งผลสด มีสีน้ าตาลเข๎ม 

- กลิ่น  มีกลิ่นปกติของกาแฟ ทั้ง 2 กรรมวิธีคือ การสีสดและตากแห๎ง 

- รูปรํางของเมล็ด  ทั้งการแปรรูปแบบสีสดและการตากแห๎ง เมล็ดมีรูปรํางคํอนข๎างกลม 

- ลักษณะของรํองเมล็ด  พบวํา มีรํองแคบ ทั้งกาแฟที่แปรรูปแบบสีสดและตากแห๎ง 

- ขนาดของเมล็ด  การแปรรูปแบบสีสด  แปลงที่ 4  ของเกษตรกรจังหวัดระนอง เมล็ดมีความกว๎าง 

0.67 ซม.ยาว1.03 ซม.และหนา 0.42 มม.  สํวนการตากแห๎งเมล็ดมีขนาดความกว๎าง  ยาว และหนา คือ 0.87, 

1.03 ซม. และ 0.43 มม. และขนาดของเมล็ด แปลงที่ 5-6 เมล็ดมีความกว๎าง 0.59 ซม. ยาว 0.77 ซม.และหนา 

0.43 มม.  สํวนการตากแห๎งเมล็ดมีขนาดความกว๎าง  ยาว และหนา คือ 0.77, 1.00 ซม. และ 0.43 มม. 

ตามล าดับ สํวนอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห๎ง (% outturn) แปลงที่ 4 กรรมวิธีการสีสด และกรรมวิธี



การตากแห๎ง 62.84 และ  44.73 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ สํวนแปลงที่ 5-6  กรรมวิธีการสีสด และกรรมวิธีการตาก

แห๎ง 56.63 และ 43.94 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 21  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟของเกษตรกรจังหวัดระนองในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 

ที ่ ลักษณะทางกายภาพ การแปรรูปแบบสีสด 
 (Wet process) 

การแปรรูปแบบตากแห๎ง 
(Dry  process) 

1 สี น้ าตาล น้ าตาลเข๎ม 
2 กลิ่น ปกติของกาแฟ ปกติของกาแฟ 
3 รูปรํางของเมล็ด คํอนข๎างกลม คํอนข๎างกลม 
4 ลักษณะของรํองเมล็ด รํองแคบ รํองแคบ 
5 ขนาดของเมล็ด (ซม.) 

นายกํอพงศ์  จิตรพรหม 
- กว๎าง 
- ยาว 
- หนา (มม.) 

 
 

0.67 
1.03 
0.42 

 
 

0.87 
1.03 
0.43 

 นางอ าไพ  คงพันธ์ 
- กว๎าง 
- ยาว 
- หนา (มม.) 

 
0.59 
0.77 
0.43 

 
1.00 
0.43 
0.43 

  
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาลักษณะเฉพาะกาแฟโรบัสตา เป็นการรวบรวมทุกลักษณะประกอบด๎วย  แหลํงก าเนิด ประวัติ

ของพันธุ์ การปฏิบัติของเกษตรกร รวมถึง ลักษณะทางกายภาพ  คุณภาพ เพ่ือทราบลักษณะเฉพาะของกาแฟแตํ

ละพ้ืนที่และการก าหนดคุณภาพ รสชาติกาแฟเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม โดยใช๎

ตัวอยํางกาแฟในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และระนอง เป็นตัวแทนของกาแฟโรบัสตา โดยลักษณะดินเป็นกรด ปริมาณ

อินทรียวัตถุต่ าถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ปานกลางถึงสูง ขนาด 

เมล็ดกาแฟจากการสีสดและตากแห๎ง ไมํแตกตํางกัน สํวนอัตราการเปลี่ยนผลสดเป็นเมล็ดแห๎งกรรมวิธีแบบสีสดมี

มากกวํา  น้ าหนัก 100 เมล็ด พันธุ์ 84-4 เมล็ดกาแฟของจังหวัดชุมพรมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน (15 กรัมตํอ 

100 เมล็ด) สํวนเมล็ดกาแฟจากจังหวัดระนองมีน้ าหนัก 100 เมล็ดเกินมาตรฐาน ยกเว๎นพันธุ์ 84-4 ที่ต่ ากวํา

มาตรฐาน  ขนาดของเมล็ดกาแฟพันธุ์ลูกผสม ชุมพร 2, ชุมพร 84-5 จังหวัดชุมพร มีเมล็ดขนาดเล็ก ค๎างอยูํบน

ตะแกรงรํอนขนาดเบอร์ 14 มากที่สุดเฉลี่ย  42.75 และ 50.11 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ 84-5 มีขนาดเมล็ดเบอร์ 16  23 

เปอร์เซ็นต์ จังหวัดระนอง ขนาดของเมล็ดกาแฟพันธุ์ลูกผสมทุกพันธุ์ดังกลําวมีขนาดเมล็ดเบอร์ 14  สํวนพันธุ์



พ้ืนเมือง ขนาดเมล็ดเบอร์ 17 มากที่สุด 23 เปอร์เซ็นต์ แสดงให๎เห็นวําขนาดเมล็ดกาแฟพันธุ์ลูกผสมมีขนาดเล็ก

กวําพันธุ์พ้ืนเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการดูแลรักษาและสภาพพ้ืนที่ปลูก สภาพภูมิอากาศ การจัดท าเอกลักษณ์กาแฟ

เฉพาะถิ่นหรือพ้ืนที่ ควรมีการจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานและข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี การชิมรสชาติ ให๎

ครอบคลุมมากกวํานี้เพื่อประโยชน์ในการจัดท าข๎อมูลเพ่ือเป็นเครื่องบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ตํอไป 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การศึกษาลักษณะเฉพาะกาแฟโรบัสตา เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข๎อมูลเอกลักษณ์ของกาแฟในแตํ

ละท๎องถิ่น และเป็นข๎อมูลส าหรับเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง ส าหรับแนะน าและตํอยอดผลงานสูํเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟใน

ล าดับตํอไป 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรทุกคน ตลอดจนพนักงานที่ให๎ความรํวมมือท าให๎งาน

ทดลองประสบผลส าเร็จไปด๎วยดีและขอขอบคุณคุณอนุสรณ์  เทียนศิรฤิกษ์ คณะเจ๎าหน๎าที่จากกลุํมวิจัยปฐพีวิทยา 

กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ให๎ความอนุเคราะห์และกรุณาในการเก็บตัวอยํางดิน ส าหรับ

จัดท าขั้นหน๎าตัดดิน และวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินเพ่ือประกอบข๎อมูลการทดลอง  

เอกสารอ้างอิง 

เกริกชัย  ธนรักษ์  สุภัทรา  เลิศวัฒนเกียรติ  ปานหทัย  นพชินวงศ์  สุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ  ดารากร  เผําชู  เสรี 

อยูํสถิตย์   ปาริชาติ  พจนศิลป์  วีรา  คล๎ายพุก  พุฒนา  รุํงระวี  อุไรวรรณ มาสพัฒน์.  2559.  การ

ประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรตํอกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน า.  น. 42-61. ใน  รายงาน

โครงการวิจัยประเมินผลการใช๎เทคโนโลยีการเกษตรด๎านพันธุ์พืชสวน.  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการ

เกษตร  กรุงเทพฯ. 210 น.   

ปิยนุช  นาคะ  ผานิต  งานกรณาธิการ  สุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ  ยุพิน  กสินเกษมพงศ์  มานพ  หาญเทวี  สนอง 

จรินทร   ทิพยา  ไกรทอง  พิมล  วุฒิสินธุ์  วิไลวรรณ  ทวิชศรี  ประภาพร  ฉันทานุมัติ  ปานหทัย  นพ

ชินวงศ์  ดร.นันทรัตน์  ศุภก าเนิด  วีรา  คล๎ายพุก  สุภัทรา  เลิศวัฒนเกียรติ  สัจจะ  ประสงค์ทรัพย์ .  

2553.  การจัดการความรู๎เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร.  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร 

กรุงเทพฯ.  86 น. 

ผานิต งานกรณาธิการ และ สุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ.  2544.  เอกสารขอเสนอพันธุ์แนะน ากาแฟสายพันธุ์  FRT 65 

 FRT 65 และ FRT 09.  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 

Jean Nicolas Wintgens.  2004.  Crop  Maintenance: Fertilizer,  247-269 p.   In  Coffee: Growing,  

 Processing, Sustainable Production.  Switzerland.   



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

การเก็บชั้นหน๎าตัดดินและตัวอยํางดิน 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ 

การแปรรูปโดยการสีสด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


