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บทคัดย่อ  
 การทดสอบกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล ในแปลงเปิดใหม่ของเกษตรกร อ าเภอ
ควนโดน จงัหวดัสตูล ผลการวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน พบว่า มีค่าต่างๆ เพ่ิมข้ึน แต่ยงัคงต ่ากว่า
ค่ามาตรฐาน จึงตอ้งมีการปรับปรุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมกบัการปลูกกาแฟ  ขอ้มูลการ
เจริญเติบโตของตน้กาแฟ ค่าท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุ มีแนวโนม้ว่ากาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 จะ
มีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนัธ์ุชุมพร 84-4  พนัธ์ุชุมพร 84-5 และพนัธ์ุพ้ืนเมืองควน
โดน ตามล าดบั และเม่ือดูจากตน้ท่ียงัเจริญเติบโตอยู ่กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 มีจ านวนตน้อยู่มากท่ีสุดและมี
ค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมาคือพนัธ์ุชุมพร 84-4 พนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดนและพนัธ์ุชุมพร 84-5  
ดงันั้น หากจะมีการแนะน าพนัธ์ุกาแฟโรบสัตาเพ่ือปลูกอย่างนอ้ย 2 พนัธ์ุ  การเลือกพนัธ์ุแนะน าพนัธ์ุชุมพร 2 
ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือปลูกสลบัแถวกับพนัธ์ุพ้ืนเมือง ในพ้ืนท่ีอ าเภอควนโดน จังหวดัสตูล จึงเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพนัธ์ุท่ีเหมาะสม จะสามารถปลูกและเจริญเติบโตไดดี้ สามารถเพ่ิมผลผลิตใน
พ้ืนท่ี และอาจเพ่ิมคุณภาพผลผลิตไดใ้นอนาคต แต่ตน้กาแฟภายใตก้ารทดลองยงัไม่มีการใหผ้ลผลิต โดยคาดว่า
ตน้กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 และ ชุมพร 84-4 และพนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดนจะมีการออกดอกและมีผลผลิตในปี 
2560 ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 ของการเจริญเติบโต และควรสนบัสนุนให้พ้ืนท่ีอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูลมีการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปลูก และการปฏิบติัดูแลรักษาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีจะตอบสนองต่อการผลิตในพ้ืนท่ีได ้
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ค าน า 
 กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นผูส่้งออกกาแฟโรบสัตา แต่ในปัจจุบนั
ผลผลิตในประเทศมีแนวโนม้ลดลงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกท่ีลดลง (วลยัภรณ์, 2551) 
ภาคใตมี้สภาพแวดลอ้มเหมาะสมในการปลูกกาแฟโรบสัตา โดยพ้ืนท่ีปลูกภาคใตส่้วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี มีผลผลิตเมลด็ดิบประมาณหา้หม่ืนกวา่ตนัหรือร้อยละ 96 ท่ีเหลือประมาณ ร้อย
ละ 4 เป็นกาแฟอาราบีกา (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  สตูลก็เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการปลูกกาแฟโร
บสัตา ส าหรับพ้ืนท่ีปลูกในจงัหวดัสตูลไม่มีขอ้มูลจากส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล เน่ืองจากเกษตรกรท่ีปลูกไม่
มีการรายงานการปลูกกาแฟ เกษตรกรท่ีปลูกกาแฟโรบสัตาส่วนใหญ่เป็นรายย่อยโดยปลูกร่วมกบัไมผ้ลอ่ืนๆ 
เช่น ลองกอง  ทุเรียน รายละประมาณ 50-200 ตน้ กาแฟท่ีปลูกใหผ้ลผลิตเพียงตน้ละประมาณ 1 กิโลกรัม ปกติ
กาแฟจะใหผ้ลผลิตไดถึ้งตน้ละ 3-4 กิโลกรัม (สุรีรัตน์และคณะ, 2554)  เน่ืองจากเกษตรกรท่ีปลูกกาแฟส่วน
ใหญ่ยงัขาดเทคโนโลยีด้านการใช้พนัธ์ุ การจัดการปุ๋ยและการตัดแต่งท่ีเหมาะสม ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต ่ า  
ในขณะท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลไดมี้การรวมกลุ่มเพ่ือท าธุรกิจร้านกาแฟสดความนิยมในการด่ืมกาแฟ
เพ่ิมมากข้ึนโดยสงัเกตไดจ้ากจ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในรูปของกาแฟสด 
ซ่ึงมีทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยสามารถพฒันาเป็นธุรกิจครบวงจรไดถ้า้มีปัจจยัสนับสนุนให้สามารถผลิต
วตัถุดิบไดเ้อง และสามารถเช่ือมโยงกบัธุรกิจการท่องเท่ียวและร้านอาหาร ท าใหป้ระชากรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และ
เป็นทางเลือกใหม่ให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ี  จึงควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้กบัเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
คุณภาพ และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือใหก้าแฟโรบสัตาอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคใตต่้อไป 
 กาแฟโรบสัตา (Caffea robusta Pierre ex Frochner L.)  ประเทศไทยมีผูป้ลูกกาแฟมากกว่าสามหม่ืน
ครอบครัว โดยเป็นเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟโรบสัตาประมาณสองหม่ืนหา้พนัครอบครัว (ผานิตและคณะ, 2550 
อา้งโดย วลยัภรณ์, 2551)  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟประมาณส่ีแสนไร่เศษ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใตท้ั้งฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตก โดยมีความแตกต่างของสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน  โดยเฉพาะท่ีจงัหวดั
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบ่ี ซ่ึงเป็นการปลูกกาแฟโรบสัตา (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  
สภาพอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟอยู่ในเขตเส้นศูนยสู์ตรท่ีมีอากาศไม่ร้อนจดั ประมาณ 25-32 องศา
เซลเซียส ดินควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความเป็นกรด-ด่าง อยูร่ะหวา่ง 5.5-6.5  มีการกระจายของฝน
ไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน ปริมาณน ้าฝนไม่นอ้ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร/ปี  ส าหรับพ้ืนท่ีปลูกในจงัหวดัสตูลไม่มีขอ้มูล
จากส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล เน่ืองจากเกษตรกรท่ีปลูกไม่มีการรายงานการปลูกกาแฟ  เกษตรกรท่ีปลูก
กาแฟโรบสัตาส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ยงัขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยีการผลิต โดยมีการปลูกร่วมกบัไมผ้ลอ่ืนๆ 
เช่น ลองกอง ทุเรียน รายละประมาณ 50-200 ตน้  การปลูกกาแฟในสภาพกลางแจง้ท าให้ไดผ้ลผลิตสูง  การ
ปลูกใตร่้มเงาแมจ้ะใหผ้ลผลิตต ่ากวา่แต่กเ็ช่ือวา่ใหคุ้ณภาพเมลด็กาแฟดีกวา่ท่ีปลูกกลางแจง้ (กรมวิชาการเกษตร, 
2547 อา้งโดยวลยัภรณ์, 2551) และการพฒันาคุณภาพและผลผลิตประกอบดว้ยการพฒันาพนัธ์ุ เทคนิคการ
ขยายพนัธ์ุ วิธีเขตกรรม วิทยาการหลงัการเกบ็เก่ียวและการก าหนดมาตรฐาน 
 กาแฟส่วนใหญ่ท่ีเกษตรกรปลูกท าการขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเกบ็เมลด็จากตน้ท่ีใหผ้ลผลิตสูงและมีคุณภาพ
ดี  น าไปเพาะเพ่ือขยายจ านวนตน้ให้ได้มากและรวดเร็ว แต่เน่ืองจากกาแฟโรบัสตาเป็นพืชผสมขา้ม ดอกไม่
สามารถผสมตวัเองได ้ตอ้งอาศยัลมและแมลงช่วยผสม  การเพาะเมลด็จึงเป็นวิธีท่ีท าใหคุ้ณภาพของเมลด็กาแฟดิบ
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มีความแปรปรวนสูง ยากต่อการควบคุมความสม ่าเสมอของคุณภาพเมล็ดกาแฟ  การปรับปรุงพนัธ์ุและทดสอบ
พนัธ์ุจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันากาแฟโรบสัตา  ปัจจุบนักรมวิชาการเกษตรไดมี้การพฒันาสายพนัธ์ุกาแฟโร
บสัตาร่วมกบัภาคเอกชน และก าลงัพฒันาเทคนิคท่ีทนัสมยัส าหรับใชข้ยายพนัธ์ุดีเพ่ือเผยแพร่ให้เกษตรกร  โดยมี
เป้าหมายท่ีจะปรับปรุงให้ไดผ้ลผลิตและคุณภาพของเมลด็กาแฟสูงข้ึน และคุณภาพเมล็ดกาแฟมีความสม ่าเสมอ
มากข้ึน เทคนิคการขยายพนัธ์ุท่ีทนัสมยัน้ีจะช่วยใหก้ารเผยแพร่พนัธ์ุดีสู่เกษตรกร (วลยัภรณ์, 2551)   
 กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุแนะน าของกรมวิชาการเกษตรไดแ้ก่ พนัธ์ุชุมพร 2 ชุมพร 84-4 และ ชุมพร 84-5 
เป็นพนัธ์ุท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศและไดรั้บการคดัเลือกท่ีศูนยวิ์จัยพืชสวนชุมพรว่าเป็นพนัธ์ุกาแฟท่ีให้
ผลผลิตสูงและเป็นท่ียอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (สุรีรัตน์ และคณะ, 2554) โดยมีลกัษณะต่างๆ ใน
แต่ละพนัธ์ุ ดงัน้ี 
 พันธ์ุชุมพร 2  มีลกัษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมลด็แห้งเฉล่ีย 349 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  มี
อตัราการเปล่ียนจากผลสดเป็นเมลด็แหง้สูง เฉล่ีย 22.3% เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมลด็แหง้มีน ้ าหนกั 16.2 
กรัม  เมลด็ใหร้สชาติเป็นท่ียอมรับได ้มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.44%  และเป็นพนัธ์ุท่ีสามารถขยายพนัธ์ุดว้ยวิธี
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไดเ้ป็นอยา่งดี   
 พันธ์ุชุมพร 84-4  มีลกัษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมลด็แหง้เฉล่ีย 482 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
(ระยะปลูก 3x3 เมตร)  แข็งแรง โตเร็ว และใหผ้ลผลิตเร็ว เร่ิมเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออายุ 2 ปี 6 เดือน  มีก่ิงใหผ้ลเป็น
จ านวนมาก เฉล่ีย 47 ก่ิง ต่อ 1 ก่ิงหลกั  มีอตัราการเปล่ียนจากผลสดเป็นเมลด็แหง้สูง เฉล่ีย 24.5%  เมลด็มีขนาด
ปานกลาง 100 เมลด็แหง้มีน ้ าหนกั 15.5 กรัม  เมลด็ใหร้สชาติเป็นท่ียอมรับได ้มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.24%  
ระยะเก็บเก่ียวผลสุก เดือนตุลาคมถึงธันวาคม หรือก่อนพนัธ์ุไทยพ้ืนเมือง 1-2 เดือน  และเป็นพนัธ์ุท่ีสามารถ
ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไดเ้ป็นอยา่งดี 
 พันธ์ุชุมพร 84-5  มีลกัษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมลด็แหง้เฉล่ีย 428 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
(ระยะปลูก 3x3 เมตร)  แข็งแรง โตเร็ว และใหผ้ลผลิตเร็ว เร่ิมเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออายุ 2 ปี 6 เดือน  มีก่ิงใหผ้ลเป็น
จ านวนมาก เฉล่ีย 37 ก่ิง ต่อ 1 ก่ิงหลกั  มีอตัราการเปล่ียนจากผลสดเป็นเมลด็แหง้สูง เฉล่ีย 25.0%  เมลด็มีขนาด
ปานกลาง 100 เมลด็แหง้มีน ้ าหนกั 17.0 กรัม  เมลด็ใหร้สชาติเป็นท่ียอมรับได ้มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.18% 
และระยะเกบ็เก่ียวผลสุก เดือนตุลาคมถึงธนัวาคม หรือก่อนพนัธ์ุไทยพ้ืนเมือง 1-2 เดือน   
   สุรีรัตน์ และคณะ (2553) กล่าวว่า กาแฟตอ้งการทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมมากในการสร้าง
ผลผลิต รวมถึงการรักษาระดบัหรือเพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน  ถา้ตอ้งการผลผลิตสูงจ าเป็นใชปุ๋้ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ย
ไนโตรเจนเพ่ิมเติม เน่ืองจากทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมเป็นธาตุท่ีส าคญัมากต่อการสร้างผลผลิตกาแฟ  
นอกจากน้ียงัพบว่าการใส่ปุ๋ยกาแฟตามค่าวิเคราะห์ดินและค่ามาตรฐานวิเคราะห์ดินเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด และท าให้
ไดก้ าไรสูงสุดเน่ืองจากผลวิเคราะห์สามารถช่วยในการตดัสินใจการใส่ปุ๋ยไดถู้กตอ้ง  ลดการใส่ปุ๋ยท่ีเกินความ
ตอ้งการของพืช จึงช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีได ้มีผลใหค่้าใชจ่้ายค่าปุ๋ยลง ท าใหต้น้ทุนการผลิตต่อไร่ลดลง 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุและอุปกรณ์ 
 1. เคร่ืองมือ : เวอร์เนียคาลิปเปอร์  ไมบ้รรทดัเหลก็  สายวดั  ตลบัเมตร(สั้น-ยาว)  กรรไกรตดัก่ิง 
 2. พนัธ์ุ : กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 และพนัธ์ุพ้ืนเมือง(ควนโดน) 
 3. สารเคมี : - 
 4. ปุ๋ย : ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  15-15-15  13-13-21  ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็  ปุ๋ยคอกมูลววั มูลแพะ 
 5. อ่ืนๆ : โดโลไมต ์ น ้ามนัปิโตรเลียม  น ้าสม้ควนไม ้

 วธีิการ 
 ทดสอบกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 ซ ้ า 
(แปลงยอ่ย) และมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. การปลูก  
 ใชก้าแฟโรบสัตาพนัธ์ุแนะน า 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 และกาแฟ   โรบสัตา
พนัธ์ุพ้ืนเมืองเพาะเมลด็ โดยปลูกในแปลงเกษตรกร ใชร้ะยะปลูก 3x3 เมตร(ประมาณ 180 ตน้) เน่ืองจากกาแฟ
โรบสัตาเป็นพืชผสมขา้ม จึงควรปลูกแต่ละพนัธ์ุเป็นแถวสลบักนัไป  
 2. การใส่ปุ๋ย 
 ปีที่ 1 (กรณีมีการปลูกซ่อม) ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 500 กรัมต่อตน้ต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง 
พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 100 กรัมต่อตน้ต่อปี ในช่วงปลายฤดูฝน 
 ปีที่ 2 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 500 กรัมต่อตน้ต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 
คร้ัง พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 300 กรัมต่อตน้ต่อปี ในช่วงปลายฤดูฝน 
 ปีที่ 3 และปีต่อๆ ไป ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้ต่อ
ปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 300 กรัมต่อตน้ต่อปี ในช่วงปลายฤดูฝน 
 3. การป้องกนัก าจดัโรคและแมลง หากพบมีการเขา้ท าลาย  
 4. การตดัแต่งก่ิงทรงพุ่ม 
 ปีที่ 1 (กรณีมกีารปลูกซ่อม) เม่ือตน้มีใบ 5-6 คู่แรกและใบคล่ีโตเตม็ท่ีแลว้ ตดัปลายยอดท่ีความสูง 50 
เซนติเมตร เพ่ือใหต้น้มีก่ิงหลกัเพ่ิม เลือกไว ้3-5 ก่ิงหลกั ใหก้ระจายตวัไม่เบียดกนั 
 ปีที่ 2-3 และปีที่ 3 เป็นต้นไป  ดูแลใหมี้ก่ิงหลกั 3-5 ก่ิงท่ีสมบูรณ์  ไม่มีโรค-แมลงรบกวน 

เวลาและสถานท่ี : เดือนตุลาคม 2556 - กนัยายน 2559  แปลงเกษตรกรใน อ.ควนโดน จ.สตูล 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
เกษตรกรร่วมโครงการ นายศกัรินทร์ แกสมาน ประกอบอาชีพท าการเกษตรและคา้ขายผลผลิตทาง

การเกษตร  ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีถือครองเป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีการปลูกพืชผสมผสานรอบบริเวณบา้น และท่ีสวน โดยมี
สวนยางพาราทั้งท่ีเปิดกรีดแลว้ ยงัไม่ไดเ้ปิดกรีด และเพ่ิงปลูก  มีสวนปาลม์ท่ีสามารถเก็บผลผลิตไดแ้ลว้ ยงั
ไม่ไดใ้หผ้ลผลิต และเพ่ิงปลูก  มีสวนไมผ้ล ทุเรียน เงาะ ลองกอง มงัคุด จ าปาดะ มะพร้าว และอ่ืนๆ  โดยแปลง
ปลูกกาแฟโรบสัตามีระยะทางห่างจากบ้านเกษตรกร ประมาณ 5 กิโลเมตร (ภาพท่ี 1) เป็นพ้ืนท่ีเปิดใหม่
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ประมาณ 2 ไร่ มีสภาพพ้ืนท่ีเดิมเป็นท่ีราบและเนินเต้ีย มีตน้ไมห้ลายชนิด หลายขนาดข้ึนปกคลุม  ซ่ึงช่วงแรก
ของการเตรียมพ้ืนท่ี ตอ้งท าการแผว้ถาง ร้ือถอน เศษซากพืช และขนยา้ยกอ้นหินขนาดต่างๆ เพ่ือปรับพ้ืนท่ี
แปลงใหพ้ร้อมส าหรับการปลูกกาแฟเพ่ือท าการวิจยั (ภาพท่ี 2) และจากการเตรียมแปลงปลูกกาแฟโรบสัตา ใน
ปี 2557 มีรายละเอียดการด าเนินงานวิจยัการทดสอบกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล ดงัน้ี 

พ้ืนที่วิจัย 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ระยะปลูก 
(เมตร) 

อายุต้น 
 

จ านวน 
(ต้น) 

ต้นพนัธ์ุ หมายเหตุ 

แปลงปลูกใหม่ 
ของนายศกัรินทร์  แกสมาน 
หมู่ท่ี 1  
(บ.ควนโดนใน)  
ต าบลควนโดน  
อ าเภอควนโดน  
จงัหวดัสตูล 

2 3x 3 7 - 9 เดือน 
(ส.ค. 57) 

252 1.พนัธ์ุควนโดน 
– เพาะเมลด็ 
จ านวน 70 ตน้ 
2. พนัธ์ุชุมพร 2 
– เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  
จ านวน 63 ตน้ 
3. พนัธ์ุชุมพร 84 - 4 
– เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  
จ านวน 56 ตน้ 
4. พนัธ์ุชุมพร 84 - 5 
– เสียบยอด  
จ านวน 63 ตน้ 

- เร่ิมปลูกวันท่ี 
12 สิงหาคม 57 
- ปลูกแล้วเสร็จ 
30 กนัยายน 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ท่ีพกัอาศยัของเกษตรกรและแปลงทดสอบกาแฟโรบสัตา (บน-ล่าง) ในอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 
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ภาพที่ 2 การปรับพ้ืนท่ีของเกษตรกร และเตรียมแปลงทดสอบกาแฟโรบสัตา ในอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 
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การวเิคราะห์ดนิ 
เกบ็ตวัอยา่งดินในแปลงทดสอบพนัธ์ุกาแฟโรบสัตาท่ี 2 ระดบัความลึก คือ 0-15 เซนติเมตร และ 15-30 

เซนติเมตร ส่งวิเคราะห์ พบวา่ มีความเป็นกรด-ด่างของดิน อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน ์และค่าต่างๆ ไดผ้ลการวิเคราะห์และการประเมิน ดงัตารางท่ี 1   

 
ตารางที่ 1  ค่าการวิเคราะห์(ดิน) ท่ีไดจ้ากแปลงปลูกกาแฟโรบสัตา ปี 2557-2558 

การ
วิเคราะห์

ดนิ 
หน่วย 

กนัยายน 2557 ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2558 

ที่ความลกึ 
(ซม.) 

การ
ประเมิน 

ที่ความลกึ 
(ซม.) 

การ
ประเมิน 

ที่ความลกึ 
(ซม.) 

การ
ประเมิน 

0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 
pH  5.20 5.91 กรดปาน

กลาง 
5.31 5.95 กรดปาน

กลาง 
5.23 5.90 กรดปาน

กลาง 
OM % 2.08 2.20 ปานกลาง 2.13 2.19 ปานกลาง 2.10 2.17 ปานกลาง 
N % 0.10 0.11 ต ่า-ปาน

กลาง 
0.15 0.19 ต ่า-ปาน

กลาง 
0.12 0.16 ต ่า-ปาน

กลาง 
P mg/kg 1.68 6.18 ต ่า 1.76 6.08 ต ่า 1.77 6.13 ต ่า 
K mg/kg 77.5 147.5 ปานกลาง-

เพียงพอ 
79.3 146.2 ปานกลาง-

เพียงพอ 
79.2 144.7 ปานกลาง-

เพียงพอ 
Ca cmolc/kg 1.66 2.73 ขาดแคลน-

ไม่ขาด 
1.73 2.90 ขาดแคลน-

ไม่ขาด 
1.68 2.89 ขาดแคลน-

ไม่ขาด 
Mg cmolc/kg 0.43 0.74 ขาดแคลน 0.52 0.80 ขาดแคลน 0.49 0.75 ขาดแคลน 
LR kg/rai 480 370 เติมปูน 

(350 และ 
270 กก./
ไร่) 

350 260 เติมปูน 
(230 และ 
150 กก./
ไร่) 

420 310 เติมปูน 
(290 และ 
180 กก./
ไร่) 

EC ds/m 0.05 0.06 ไม่เค็ม 0.05 0.06 ไม่เค็ม 0.05 0.06 ไม่เค็ม 
Soil Text.  ร่วน

เหนียว 
ร่วน
เหนียว 

 ร่วน
เหนียว 

ร่วน
เหนียว 

 ร่วน
เหนียว 

ร่วน
เหนียว 

 

 
ส าหรับดินท่ีเหมาะสมกบัการปลูกกาแฟ ความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5 - 6.0 (สุรีรัตน ์

ปัญญาโตนะ, 2554)  ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ดินในปี 2559 ซ่ึงไดท้ าการเก็บตวัอย่างดินในเดือนกนัยายน 2559 
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2 พบว่า มีความเป็นกรดปานกลาง มีค่าใกลเ้คียงค่ามาตรฐาน มีความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกกาแฟโรบสัตา  มีอินทรียวตัถุปานกลาง แต่มีค่าต ่ากว่าค่ามาตรฐาน และมีค่าไนโตรเจน
ต ่า-ปานกลาง  มีค่าฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ขาดแคลน-ต ่า และมีค่าต ่ากว่าค่ามาตรฐานมาก  ค่าโพแทสเซียม
ปานกลาง-เพียงพอ ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน  ค่าแคลเซียมขาดแคลน-ไม่ขาด แต่มีค่าต ่ ากว่าค่ามาตรฐาน 
ค่าแมกนีเซียมขาดแคลน แต่ในดินล่างตามค่ามาตรฐาน  ความตอ้งการปูนจากการวิเคราะห์ดินตอ้งมีการเติมปูน  
ค่าการน าไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ดิน แสดงว่าดินไม่เค็ม และดินแปลงปลูกจากการวิเคราะห์เป็นดินร่วนเหนียว 
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ทั้งน้ีค่าต่างๆท่ีได ้อาจมีสาเหตุมาจากพ้ืนท่ีปลูกเป็นแปลงเปิดใชใ้หม่ ยงัไม่มีธาตุอาหารในดินมาก อีกทั้งยงัมี
ลกัษณะเป็นดินร่วนเหนียว ซ่ึงธาตุอาหารต่างๆ อาจไม่สามารถเป็นประโยชน์ไดเ้ช่นเดียวกบัดินร่วนท่ีมีความ
สมบูรณ์กว่า จึงต้องมีการเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน โดยการปรับโครงสร้างดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน  
ใหเ้หมาะสมกบัการปลูกกาแฟ 
 
ตารางที่ 2  ค่าการวิเคราะห์(ดิน) ท่ีไดจ้ากแปลงปลูกกาแฟโรบสัตา ปี 2559 และค่ามาตรฐาน 

การวเิคราะห์ดนิ หน่วย 

กนัยายน 2559 

ค่ามาตรฐาน ทีค่วามลกึ(ซม.) 
การประเมนิ 

0-15 15-30 
pH  5.31 5.98 กรดปานกลาง 5.5-6.0 
OM % 2.15 2.27 ปานกลาง 2.5-3.0 
N % 0.13 0.17 ต ่า-ปานกลาง  
P mg/kg 1.89 6.35 ขาดแคลน-ต ่า 30-40 
K mg/kg 86.4 149.8 ปานกลาง-เพียงพอ 100-130 
Ca cmolc/kg 1.76 3.07 ขาดแคลน-ไม่ขาด 3.99-4.99 
Mg cmolc/kg 0.61 0.89 ขาดแคลน 0.82-1.07 
LR kg/rai 390 280 เติมปูน 

(280 และ 170 กก./ไร่) 
- 

EC ds/m 0.05 0.06 ไม่เคม็ - 
Soil Text.  ร่วนเหนียว ร่วนเหนียว   

 
การวางผงัแปลงและก าหนดกรรมวธีิ 

การวางผงัและรูปแบบแปลงทดสอบพนัธ์ุกาแฟโรบสัตา ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 คู่ไปกบั
การเตรียมพ้ืนท่ี และก าหนดกรรมวิธีหลงัจากปรับพ้ืนท่ีแลว้เสร็จ โดยมีตน้กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุพ้ืนเมืองเพาะเมลด็ 
และกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุแนะน า 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 ปลูกระยะ 3x3 เมตร 6 แปลงย่อย 
แต่ละแปลงยอ่ยมีกาแฟโรบสัตาครบทั้ง 4 พนัธ์ุขา้งตน้ ดงัภาพท่ี 3  
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ภาพที่ 3 แปลงทดสอบกาแฟโรบสัตาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ปี 2557 

 
การเจริญเตบิโตของต้นกาแฟโรบัสตา 

ในปี 2557-2559 พ้ืนท่ีด าเนินการวิจยัในอ าเภอควนโดน และในอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดัสตูล 
ไดรั้บผลกระทบจากฤดูกาลท่ีมีทั้งช่วงฤดูฝน มีฝนตกหนกั มีภาวะน ้าท่วมขงับางจุด และช่วงฤดูแลง้ ท่ีแหง้
แลง้ ไม่มีน ้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงตน้ปี 2559 ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัแลง้ยาวเป็น
เวลานานกวา่ 5-6 เดือน  ซ่ึงช่วงเวลาต่างๆ ดงักล่าว ก็อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตน้กาแฟ ทั้ง
ในระยะแรกท่ีเร่ิมปลูกในช่วงปีท่ี 1(2557) ต่อเน่ืองในปีท่ี 2-3(2558-59) ซ่ึงอาจท าใหก้ารเจริญเติบโตของ
ตน้กาแฟโรบสัตาท่ีปลูกในแปลง แตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุ ในแต่ละช่วงดงักล่าว 

เน่ืองจากในปี 2559 ในพ้ืนท่ีปลูกประสบปัญหาภยัแลง้ยาวนาน ระบบการให้น ้ าท่ีมี มีน ้ าไม่
เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหต้น้กาแฟตาย นอกเหนือจากสาเหตุอ่ืนๆเช่น พนัธ์ุหรือการดูแลรักษา
ตน้ แปลงปลูกกาแฟโรบสัในปี 2559 ในแต่ละแปลงย่อยมีจ านวนตน้กาแฟลดลง จากภาพ พ้ืนท่ีสีขาว ตน้
กาแฟโรบสัตามีการเจริญเติบโตปกติ(หรือใกลเ้คียงปกติ)  พ้ืนท่ีสีเหลือง(จาง) ตน้กาแฟมีการเจริญเติบโต
ผิดปกติ(โทรมหรือเร่ิมโทรม) และพ้ืนท่ีสีแดง ตน้กาแฟตาย(หรือใกลต้าย) ดงัภาพท่ี 4-5  โดยกาแฟโรบสั
ตาพนัธ์ุชุมพร 2 จะมีการตายของตน้นอ้ยท่ีสุด พนัธ์ุชุมพร 84-4 พนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดน และพนัธ์ุชุมพร 
84-5 มีการตายมากท่ีสุดตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3   
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ภาพที่ 4 แปลงทดสอบกาแฟโรบสัตาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.ควนโดน เดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม 2559 
 

 
 

ภาพที่ 5 แปลงทดสอบกาแฟโรบสัตาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.ควนโดน เดือนกนัยายน  2559 
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ตารางที่ 3  จ านวนตน้กาแฟโรบสัตาในแต่ละพนัธ์ุท่ีปลูกในแปลง ปีเร่ิมตน้ 2557 และปีส้ินสุด 2559 

พนัธ์ุกาแฟโรบัสตา 
จ านวนต้นกาแฟต่อพนัธ์ุ(ต้น) 

จ านวนต้นตาย(ต้น) หมายเหตุ 
ปี 2557 ปี 2559 

1. พ้ืนเมืองควนโดน 70 29 41 คิดเป็น 58.6% 
2. ชุมพร 2(ชพ.2) 63 55 8 คิดเป็น 12.7% 
3. ชุมพร 84-4(ชพ.4) 56 40 16 คิดเป็น 28.6% 
4. ชุมพร 84-5(ชพ.5) 63 18 45 คิดเป็น 71.4% 

 
ในเบ้ืองตน้ไดส้อบถามถึงขอ้จ ากดัของพนัธ์ุกาแฟของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะพนัธ์ุชุมพร 84-5 

(เสียบยอด) จากศูนยว์ิจยัพืชสวนชุมพร สถาบนัวิจยัพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ทราบว่าพนัธ์ุดงักล่าว ท่ีมีการ
เพาะเล้ียงเยื่อจนเป็นตน้ท่ีใชเ้สียบยอด มีขอ้จ ากดัในการเจริญเติบโต โดยมีอตัราการตายสูง ทั้งในหอ้งปฏิบติัการ
และในโรงเรือน และเม่ือปลูกในสภาพแปลง หากปฏิบติัดูแลรักษาตน้ไม่ดี หรือแมก้ระทัง่ดูแลดีแลว้ อาจพบมี
การหกัเสียหายบริเวณรอยต่อจากการเสียบยอดในแปลงปลูก  จากขอ้มูลดงักล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้าแฟ
โรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 84-5 มีจ านวนตน้ท่ีตายมากท่ีสุด แตกต่างจากอีก 2 พนัธ์ุ คือ ชุมพร 2 และชุมพร 84-4 ซ่ึงมี
ความแข็งแรงกว่า  และจากการสอบถามเกษตรกรในพนัธ์ุกาแฟพ้ืนเมืองควนโดน พบว่า จ านวนตน้ตายท่ี
เกิดข้ึน ส่วนหน่ึงอาจมาจากสภาพแวดลอ้มโดยรวมของพ้ืนท่ี และอาจมีสาเหตุมาจากการเตรียมตน้พนัธ์ุใน
ช่วงแรกของการปลูก ซ่ึงเกษตรกรน าตน้ท่ีงอกจากเมลด็มาปลูก โดยตน้กาแฟดงักล่าว อาจยงัไม่แข็งแรง หรือ
ไดรั้บความกระทบกระเทือนทั้งรากและตน้ จึงท าใหมี้จ านวนตน้ตายมากเช่นกนั 

จากขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้กาแฟท่ีท าการบนัทึกไว ้ตั้งแต่ปี 2557-2259 ไดแ้ก่ ความสูงของตน้ 
เส้นผ่านศูนยก์ลางตน้ เส้นรอบวงตน้ ขนาดทรงพุ่ม จ านวนก่ิง ความยาวก่ิง จ านวนขอ้ต่อก่ิง และความยาวขอ้ 
ดงัตารางท่ี 4-7 พบว่า มีค่าท่ีไดแ้ตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุ โดยมีแนวโนม้ว่ากาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 จะมีค่า
ต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนัธ์ุชุมพร 84-4  พนัธ์ุชุมพร 84-5 และพนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดน ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ียความสูงของตน้และเสน้ผา่นศูนยก์ลางตน้ของตน้กาแฟโรบสัตา (พนัธ์ุท่ี 1 กาแฟพ้ืนเมืองควน
โดน  พนัธ์ุท่ี 2 กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2  พนัธ์ุท่ี 3 กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 84-4 และพนัธ์ุท่ี 4 กาแฟโรบสัตา
พนัธ์ุชุมพร 84-5) 

พนัธ์ุ 
ความสูงต้น(เซนตเิมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางต้น(เซนตเิมตร) 

ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ 
1 46.50 72.71 116.33 69.83 0.49 1.06 1.53 1.04 
2 55.00 78.14 171.50 116.50 0.62 1.27 3.06 2.44 
3 20.75 63.95 132.00 111.25 0.36 1.11 1.83 1.47 
4 27.75 55.40 104.00 76.25 0.66 1.11 1.54 0.88 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ียเสน้รอบวงตน้และขนาดทรงพุ่มของตน้กาแฟโรบสัตา  

พนัธ์ุ 
เส้นรอบวงต้น(เซนตเิมตร) ขนาดทรงพุ่ม(เซนตเิมตร) 

ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ 
1 1.55 3.33 4.81 3.26 30.75 57.25 92.08 61.33 
2 1.96 3.99 9.60 7.64 33.75 78.15 205.63 171.88 
3 1.12 3.49 5.74 4.62 34.00 67.20 165.88 131.88 
4 2.07 3.49 4.83 2.76 32.75 77.31 105.5 72.75 
 

ตารางที่ 6  ค่าเฉล่ียจ านวนก่ิงและความยาวก่ิงของตน้กาแฟโรบสัตา  

พนัธ์ุ 
จ านวนกิง่(กิง่) ความยาวกิ่ง(เซนตเิมตร) 

ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ 
1 - 9.36 11.00 11 - 19.74 19.68 19.68 
2 4.25 13.52 42.50 38.25 9.79 10.88 56.98 47.19 
3 - 14.02 21.25 21.25 - 28.08 38.40 38.40 
4 4.58 12.84 18.25 13.67 16.18 30.10 31.69 15.51 
 

ตารางที่ 7  ค่าเฉล่ียจ านวนขอ้ต่อก่ิงและความยาวขอ้ของตน้กาแฟโรบสัตา  

พนัธ์ุ 
จ านวนข้อต่อกิง่(ข้อ) ความยาวข้อ(เซนตเิมตร) 

ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 เพิม่ ตุลาคม 57 กนัยายน 58 กนัยายน 59 
1 - 3.74 3.69 3.69 - 4.65 6.27 
2 1.38 4.01 10.06 8.68 7.03 6.74 6.30 
3 - 4.28 7.03 7.03 - 7.46 6.03 
4 2.08 5.09 6.40 4.32 4.70 5.77 5.66 
 

หลงัจากปลูกกาแฟแลว้เสร็จในปี 2557  ตน้กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุต่างๆ มีการเจริญเติบโตดี แต่มีค่าการ
เจริญเติบโตของตน้กาแฟโรบสัตาแต่ละพนัธ์ุต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความต่างพนัธ์ุ อายุ และลกัษณะภายนอก
ไม่เหมือนกนั (จากตารางรายละเอียดการด าเนินงานวิจยั) แต่ในปี 2558 ตน้กาแฟบางพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตไม่ดี
และพบมีการตาย และปัจจุบนั ปี 2559 ตน้กาแฟโรบสัตาในแต่ละพนัธ์ุ มีทั้งท่ีเจริญเติบโตปกติ เร่ิมแสดงการ
เจริญเติบโตท่ีไม่ปกติ และตน้ท่ีตาย จากสาเหตุต่างๆ ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลดงักล่าวในแต่ละปี มีความแตกต่าง
กนัในแต่ละค่าการเจริญเติบโตและแต่ละพนัธ์ุท่ีทดสอบ  โดยขอ้มูล ณ กนัยายน 2559 พบว่า กาแฟโรบสัตา
พนัธ์ุชุมพร 2 มีจ านวนตน้ท่ีมีอยู่มากท่ีสุดและมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด แต่ยงัไม่มีการใหผ้ลผลิต คาด
วา่จะมีผลผลิตในปี 2560 ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 ของการเจริญเติบโต 
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 การเจริญเติบโตของกาแฟโรบสัตาในแปลงเกษตรกร ปี 2557-2559 และปีต่อๆไป 
 
 ปีที่ 1             ปลูกปี 2557(เดือนกนัยายน) 
 
 ปีที่ 2            ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตในปีท่ี 1  
             (ปี 2558) 
 ปีที่ 3            ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตในปีท่ี 2  
              (ปี 2559) 

ปีที่ 4            ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตในปีท่ี 3  
              และผลผลิตปีแรก (จะไม่ใชใ้น 
              การวิเคราะห์ผลผลิต) 
 ปีที่ 5             ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตในปีท่ี 4  
               และผลผลิตปีท่ี 2 (ใชว้ิเคราะห์ 
               ผลผลิตได)้ 
 

สรุปผลการทดลอง  
 พ้ืนท่ีท าการวิจยัแปลงทดสอบกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลของเกษตรกร อ าเภอ
ควนโดน จงัหวดัสตูล เป็นพ้ืนท่ีเปิดใหม่ มีการปรับพ้ืนท่ีแปลงใหพ้ร้อมส าหรับการปลูกกาแฟ  ซ่ึงจากการเก็บ
ตวัอย่างดินในแปลงทดสอบส่งวิเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2557-2559 ค่าการวิเคราะห์ต่างๆ ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ แคลเซียม และ
แมกนีเซียม ยงัคงมีนอ้ย และการประเมินค่าต่างๆ ยงัอยู่ในช่วงต ่าถึงขาดแคลน และผลการวิเคราะห์ดินในปี 
2559 เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน พบว่า มีค่าต่างๆ เพ่ิมข้ึนบา้ง แต่ยงัคงต ่ากว่าค่ามาตรฐาน อาจมีสาเหตุมาจาก
พ้ืนท่ีปลูกเป็นแปลงใหม่ ยงัไม่มีธาตุอาหารในดินมาก จึงตอ้งมีการเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน โดยการปรับปรุง
ดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ใหเ้หมาะสมกบัการปลูกกาแฟ ดงัตารางผนวก 1-2 

ในการวางผงัและรูปแบบแปลงทดสอบพนัธ์ุกาแฟโรบสัตา โดยมีตน้กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุพ้ืนเมืองเพาะ
เมลด็ และกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุแนะน า 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 ปลูก 6 แปลงย่อย แต่ละ
แปลงย่อยมีกาแฟโรบสัตาครบทั้ง 4 พนัธ์ุขา้งตน้ ไม่สามารถวิเคราะห์ตามแบบ RCB ได ้เน่ืองจากมีการวาง
แผนการทดลองไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงใน 1 ซ ้ า จะตอ้งมีพนัธ์ุกาแฟโรบสัตาครบทุกพนัธ์ุ และมีจ านวนตน้เพียงพอต่อ
การเกบ็ขอ้มูล ตามขอ้ก าหนดทางสถิติ  จึงควรมีผงัแปลงดงักล่าว ดงัภาพผนวก 

จากปี 2557  ตน้กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุต่างๆ มีการเจริญเติบโตดี แต่มีค่าการเจริญเติบโตของตน้กาแฟโร
บสัตาแต่ละพนัธ์ุต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความต่างพนัธ์ุ อายุ และลกัษณะภายนอกไม่เหมือนกนั แต่ในปี 2558 
ตน้กาแฟบางพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตไม่ดีและมีการตาย  โดยเฉพาะเม่ือปี 2559 ในพ้ืนท่ีปลูกประสบปัญหาภยั
แลง้ยาวนานกว่า 5-6 เดือน  ระบบการให้น ้ าท่ีมี มีน ้ าไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ตน้กาแฟตาย 
นอกเหนือจากสาเหตุอ่ืนๆเช่น พนัธ์ุหรือการดูแลรักษาตน้  แปลงปลูกกาแฟโรบสัในปี 2559 ในแต่ละแปลงย่อย

ปลูกต้นกาแฟโรบัสตา จากต้นกล้าอายุ 8-10 เดือน 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายุปลูกประมาณ 1 ปี 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายุปลูกประมาณ 2 ปี 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายุปลูกประมาณ 3 ปี 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายุปลูกประมาณ 4 ปี 
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มีจ านวนตน้กาแฟลดลง  โดยกาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 จะมีการตายของตน้นอ้ยท่ีสุด พนัธ์ุชุมพร 84 -4 พนัธ์ุ
พ้ืนเมืองควนโดน และพนัธ์ุชุมพร 84-5 มีการตายมากท่ีสุดตามล าดบั เน่ืองจากขอ้จ ากดัของพนัธ์ุชุมพร 84-5 
(เสียบยอด) และการเตรียมตน้พนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดน ตามท่ีใหข้อ้มูลไวใ้นผลการทดลอง   

ซ่ึงจากขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้กาแฟท่ีท าการบนัทึกไว ้ตั้งแต่ปี 2557-2559 ไดแ้ก่ ความสูงของ
ตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางตน้ เส้นรอบวงตน้ ขนาดทรงพุ่ม จ านวนก่ิง ความยาวก่ิง จ านวนขอ้ต่อก่ิง และความยาว
ขอ้ ค่าท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุ โดยขอ้มูล ณ กนัยายน 2559 มีแนวโนม้ว่ากาแฟโรบสัตาพนัธ์ุ
ชุมพร 2 จะมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนัธ์ุชุมพร 84-4  พนัธ์ุชุมพร 84-5 และพนัธ์ุ
พ้ืนเมืองควนโดน ตามล าดบั และเม่ือดูจากตน้ท่ียงัเจริญเติบโตอยู่ กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 มีจ านวนตน้อยู่
มากท่ีสุดและมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงท่ีสุด รองลงมาคือพนัธ์ุชุมพร 84-4 พนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดนและพนัธ์ุ
ชุมพร 84-5  

ดงันั้น หากจะมีการแนะน าพนัธ์ุกาแฟโรบสัตาเพ่ือปลูกอย่างนอ้ย 2 พนัธ์ุ  การเลือกพนัธ์ุแนะน าพนัธ์ุ
ชุมพร 2 ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือปลูกสลบัแถวกบัพนัธ์ุพ้ืนเมือง คือ พนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดน ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ควนโดน จงัหวดัสตูล หรือในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีการทดสอบเพ่ือหาพนัธ์ุกาแฟโรบสัตาท่ีเหมาะสม ซ่ึงหากมี
พนัธ์ุท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถปลูกและเจริญเติบโตไดดี้ ก็จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีและอาจเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตไดใ้นอนาคต แต่จากการวิจยัท่ีผ่านมา ตน้กาแฟภายใตก้ารทดลองยงัไม่มีการใหผ้ลผลิต โดยคาดว่าจะมี
ผลผลิตในปี 2560 ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 ของการเจริญเติบโต ตามขอ้มูลท่ีใหไ้วใ้นทา้ยเร่ืองผลการทดลอง ซ่ึงจากขอ้มูล
ต่างๆ ก็คาดว่าตน้กาแฟโรบสัตาพนัธ์ุชุมพร 2 และ ชุมพร 84-4 จะมีการออกดอก จนใหผ้ลผลิตก่อน เน่ืองจาก
ความสมบูรณ์ของตน้ และพนัธ์ุพ้ืนเมืองควนโดนก็มีความเป็นไปไดเ้ช่นกนั และควรสนบัสนุนให้เพ่ิมพ้ืนท่ี
ปลูก และการปฏิบติัดูแลรักษาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีจะตอบสนองต่อการผลิตในพ้ืนท่ีได ้ 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวก 1 ค าแนะน าในการใส่ปุ๋ยกาแฟโรบสัตาช่วงอาย ุ1-3 ปีแรก 

ระยะเวลา 
การใส่ปุ๋ ยแบบผสมปุ๋ ยใช้เอง การใส่ปุ๋ ยแบบให้ปุ๋ ยผสมส าเร็จ 
ชนิดปุ๋ ย ปริมาณต่อต้น ชนิดปุ๋ ย ปริมาณต่อต้น 

ปีที ่1                                                   
หลงัปลูก ฟ้ืนตวัแลว้จึง
เร่ิมให ้และใหทุ้ก 1-2 
เดือน ในช่วงท่ียงัมีฝน 

                                           
46-0-0 : 18-46-0 : 0-0-60  
ผสมกนั อตัรา 1 : 1 : 1  

                     
25-30 กรัม    
ต่อตน้ 

                        
15-15-15 

 
46-0-0 

                      
300 กรัมต่อตน้ 
แบ่งใส่ 2 คร้ัง 
100 กรัมต่อตน้ 
ปลายฤดูฝน 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 1-2 กิโลกรัมต่อตน้ 
ปีที ่2                                                     

เร่ิมใหเ้ม่ือฝนตกคร้ัง
แรก และใหทุ้ก 1-2 
เดือน ช่วงท่ียงัมีฝน 

                                           
46-0-0 : 18-46-0 : 0-0-60  
ผสมกนั อตัรา 1 : 1 : 1  

                     
30-50 กรัม 

                        
15-15-15 

 
46-0-0 

                      
500 กรัมต่อตน้ 
แบ่งใส่ 2 คร้ัง 
300 กรัมต่อตน้ 
ปลายฤดูฝน 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 1-2 กิโลกรัมต่อตน้ 
ปีที ่3                                              

เมษายน หรือ 
พฤษภาคม                     
(ฝนแรก) 

                                           
46-0-0                                 
18-46-0                                  
0-0-60 

                      
60 กรัม          
60 กรัม          
60 กรัม 

                        
12-12-17 

 
46-0-0 

                          
1 กิโลกรัมต่อตน้ 
แบ่งใส่ 2 คร้ัง 
300 กรัมต่อตน้ 
ปลายฤดูฝน กรกฎาคม                                      

(หลงัจากคร้ังท่ีแลว้ 2 
เดือน) 

46-0-0                                  
0-0-60 

60 กรัม          
60 กรัม 

กนัยายน                                        
(หลงัจากคร้ังท่ีแลว้ 2 

เดือน) 

46-0-0                                  
0-0-60 

60 กรัม          
60 กรัม 

ธนัวาคม                                              
(หลงัเก็บเก่ียว) 

46-0-0                                  
0-0-60 

60 กรัม          
60 กรัม 

ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมกั 3-5 กิโลกรัม                                                                                           
ปูนขาว/โดโลไมต ์0.5-1 กิโลกรัม 

ที่มา : ดดัแปลงจากขอ้มูลของ สุรีรัตน์ และคณะ (2554) 
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ตารางผนวก 2 ค าแนะน าในการใส่ปุ๋ยกาแฟโรบสัตา้ท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 
ระยะเวลา การใส่ปุ๋ ยแบบผสมปุ๋ ยใช้เอง การใส่ปุ๋ ยแบบให้ปุ๋ ยผสมส าเร็จ 

ชนิดปุ๋ ย ปริมาณต่อต้น ชนิดปุ๋ ย ปริมาณต่อต้น 
หลงัการเก็บเก่ียวและตดัแต่ง
ก่ิงกาแฟแลว้ 
(กมุภาพนัธ์-มีนาคม) 

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 
ปุ๋ย 46-0-0 (ยเูรีย) 

4-5 กิโลกรัม 
75-100 กรัม 

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมกั ปุ๋ย 46-0-0  

4-5 กิโลกรัม 
75-100 กรัม 

ระยะขยายผล 
(พฤษภาคม-มิถุนายน) 

ปุ๋ย 46-0-0 (ยเูรีย) 
โพแทสเซียมคลอไรด ์ 
(0-0-60) 

100-150 กรัม 
150-200 กรัม 

ปุ๋ย 15-15-15 250-350 กรัม 

ช่วงสะสมน ้ าหนกั 
(กรกฎาคม-สิงหาคม) 

ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ย 46-0-0 (ยเูรีย) 
โพแทสเซียมคลอไรด ์ 
(0-0-60) 

4-5 กิโลกรัม 
75-100 กรัม 
75-100 กรัม 

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมกั 
ปุ๋ย 15-15-15 

4-5 กิโลกรัม 
250-350 กรัม 

ก่อนการเก็บเก่ียว 
(กนัยายน-ตุลาคม) 

ปุ๋ย 46-0-0 (ยเูรีย) 
โพแทสเซียมคลอไรด ์ 
(0-0-60) 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต  
(18-46-0) 

50-100 กรัม 
75-100 กรัม 
20-30 กรัม 

ปุ๋ย 13-13-21 250-350 กรัม 

ที่มา : ศูนยวิ์จยัพืชสวนชุมพร (2553) 
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ผงัแปลงทดสอบกาแฟโรบสัตา แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี(พนัธ์ุ) และ 5 ซ ้ า(แปลง) 


