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บทคัดยอ 
  

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบวิธีการจัดทรงตนกาแฟระบบกิ่งหลักเดี่ยวที่เหมาะสมกับ

สภาพการผลิตในแหลงปลูกทางภาคใตของไทยและสามารถชวยเพิ่มผลผลิตมากกวาระบบเดิมอยางนอย 25% 

ตอรอบวัฏจักรการผลิต (ประมาณ 5-7 ป)  ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรระหวางเดือนตุลาคม 2553 – 

กันยายน 2554ผลการทดลองพบวา การตัดแตงทรงตนมีผลตอความสูงและขนาดทรงพุมของตน  ตนที่มีระบบ

หลายกิ่งหลักสูงกวาและมีขนาดทรงพุมใหญกวาตนที่มีกิ่งหลักเดี่ยวตน สวนผลผลิตเมล็ดกาแฟแหงไมแตกตาง

กันเนื่องจากมีความแปรปรวนสูงมาก (40.4%)  นอกจากนี้คุณภาพของเมล็ดกาแฟ ไดแก น้ําหนัก 100 เมล็ด 

และอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเปนเมล็ดแหงก็ไมมีความแตกตางกัน  จากการสังเกต พบวา ทรงพุมของตนที่มี

กิ่งหลักเดี่ยวมีทรงพุมโปรงสูงชะลูด กิ่งกานไมแผกระจายออก และบริเวณโคนตนโลง มีก่ิงกานจํานวนนอยกวา

ตนที่มีหลายกิ่งหลัก แสดงวาวิธีการตัดแตงเดี่ยวที่ปฏิบัตินาจะยังไมถูกตองและมีการตัดแตงกิ่งออกมากเกินไป  

ทําใหผลผลิตของตนที่กิ่งเดี่ยวต่ํากวาที่ควรจะเปน  สวนการใหปุยตามอัตราแนะนําและ 1.5 เทาของอัตรา

แนะนํา พบวาไมมีผลตอการใหผลผลิตของกาแฟ แตมีผลตอการเติบโตทางดานทรงพุมของตนที่มีการตัดแตงก่ิง

แบบหลายกิ่งหลักเพียงอยางเดียว  ในการทดลองนี้ไมมีปฏิสัมพันธกันระหวางวิธีการตัดแตงกิ่งและอัตราการใส

ปุยกาแฟแตอยางใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

  การตัดแตงกิ่งมีความสําคัญตอการผลิตกาแฟโรบัสตา ระบบการตัดแตงกิ่งที่ใชกันในประเทศไทยเปน

ระบบหลายกิ่งหลัก (สุรีรัตน, 2547) ไมมีการตัดแตงกิ่งอยางเปนระบบ  และเมื่อมีอายุมากขึ้น  (ใหผลผลิต

มากกวา 5  ปขึ้นไป)  ตนจะสูงและทรงพุมจะโลงดานลาง สวนใบกับผลกระจุกกันอยูที่สวนยอด ลําตนสวนที่ไม

เปนประโยชนมีสัดสวนมากข้ึนเรื่อยๆ   ทําใหผลผลิตลดลงตามอายุของตนกาแฟ  ปจจุบันผลผลิตตอไรต่ํามาก 

เฉลี่ยประมาณ  140  กก.ตอไรตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ในขณะที่เวียดนามมีระบบการตัด

แตงกิ่งที่แตกตางจากไทยอยางสิ้นเชิง  โดยจัดทรงตนแบบกิ่งหลักเดี่ยว  และมีเทคนิคในการตัดแตงกิ่งให

สมบูรณอยู เสมอ (Loang, 2006) เนื่องจากตนที่สมบูรณ   มีจํานวนใบสําหรับสังเคราะหแสง ทําใหมี

ความสามารถในการใหผลผลิตมากสม่ําเสมอแมวาตนจะมีอายุมากขึ้น  ผลผลิตเฉลี่ยของเวียดนามจึงสูงถึง  

320 – 480  กิโลกรัมตอไรตอป  ทั้ง ๆ ที่เปนตนที่ปลูกจากเมล็ดเชนกัน  

  ปจจุบันผลผลิตรวมของไทยลดลงจนกระทั่งไมเพียงพอกับความตองการใชในภายในประเทศ  ในป

พ.ศ. 2551  เริ่มมีการนําเขากาแฟดิบจากเวียดนามถึง 14,542  ตน  มูลคา  1,094  ลานบาท (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2554) และนําเขาหลังจากนั้นเรื่อยมา  เพื่อแกไขปญหานี้  กรมวิชาการเกษตรโดย

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดดําเนินการตาง ๆเพื่อเพ่ิมผลผลิตกาแฟโรบัสตา เชน การแนะนําใหเกษตรกรตัดฟนตน

กาแฟที่มีอายุมาก  เพื่อใหตนมีการสรางระบบทรงตนที่มีประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น  และการเผยแพรพันธุ

กาแฟแนะนําซึ่งเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม อยางไรก็ดีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตนกาแฟมิได

เกิดจากการตัดฟนตนเพียงอยางเดียวหรือการปลูกพันธุใหม  แตรวมทั้งการคงประสิทธิภาพการผลิตที่ดีให

สม่ําเสมอหลังจากนั้นดวย  การปรับปรุงระบบการตัดแตงกิ่งจึงเปนเรื่องเรงดวนตอจากการตัดฟนตน  หลังจาก

ตัดฟนตนหรือปลูกใหมแลวเกษตรกรจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการตัดแตงกิ่งเพื่อคงสภาพตนใหสมบูรณและ

ใหผลผลิตสูงสม่ําเสมออีกดวย   

  ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการตัดแตงกิ่งดังกลาว  จึงไดเริ่มมีการทดลองตัด

แตงกิ่งระบบกิ่งหลักเดี่ยวโดยประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมทางภาคใตของไทย  งานทดลองเพิ่งเริ่ม

ดําเนินการเมื่อป  พ.ศ.  2552 – 2553 เนื่องจากตนกาแฟทดลองซึ่งถูกจัดทรงตนใหม  เปลี่ยนจาก  4 – 5  กิ่ง  

กลายเปนกิ่งเดียว  ยอมตองมีการสรางทรงตนใหมหมด  จึงไมมีผลผลิตในปที่ตัด ซึ่งผลผลิตของตนที่ตัดฟนตน

ควรมีขอมูลอยางนอย 4  ป จึงควรดําเนินการทดลองตอไปจนไดขอมูลครบถวน  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใน

การปรับปรุงวิธีการใหนําไปใชปฏิบัติไดจริงและเผยแพรแกเกษตรกรตอไป 
 



วิธีดําเนินการ 

  วางแผนการทดลองแบบ  RCBD  มี  6  บล็อก  ใหระบบการตัดแตงกิ่งเปนปจจัย A  มี  2  ระดับ  

และปริมาณปุยที่ ให เปนปจจัย  B  มี  2  ระดับ  รวมเปน  4  กรรมวิธี  กําหนดให  5  ตน  เปน  1  

experimental unit  กรรมวิธ ี มีดังนี ้

  กรรมวิธีที่ 1  ตัดแตงระบบหลายกิ่งหลัก และใหปุยปริมาณตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

  กรรมวิธีที่ 2   ตัดแตงระบบหลายกิ่งหลัก และใหปุยเปน  1.5  เทาของปริมาณตามคําแนะนําของ

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

  กรรมวิธีที่ 3  ตัดแตงระบบกิ่งหลักเดี่ยว และใหปุยปริมาณตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

  กรรมวิธีที่ 4   ตัดแตงระบบกิ่งหลักเดี่ยว และใหปุยเปน  1.5  เทาของปริมาณตามคําแนะนําของ

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

ตนที่เก็บตัวเลข  6 X 4 X 5  =  120  ตน  เมื่อรวม  guard rows  แลวเปนจํานวนตนทั้งสิ้น  260  

ตน 

 

วิธีการ 

  1. ในกรรมวิธีที่ตัดแตงกิ่งระบบหลายกิ่งหลัก  (ระบบไทย)  ใหตัดแตงระบบกิ่งเวียนตามปรกติ  เลือก

กิ่งท่ีแข็งแรงไว 4 – 5 กิ่ง  นอกจากนั้นลิดทิ้งใหหมด  หลังจากนี้ใหคอยตัดก่ิงหลักที่ใหผลผลิตต่ําสุดออก  1  กิ่ง  

แลวเลี้ยงกิ่งแขนงเพื่อใหกิง่หลักใหมแทนที่  1  กิ่งทุกป  เพื่อใหมีกิ่งใหผลผลิตอยางนอย  4  กิ่งตลอดทุกป และ

ลิดกิ่งแขนงที่ไมตองการออกทุก 2 - 4 เดือน 

  2.  ในกรรมวิธีที่ตัดแตงกิ่งระบบกิ่งหลักเดียว  (ระบบเวียดนาม)  ในชวงปแรก ๆ  ปลอยใหตน

เจริญเติบโตแลวตัดยอดที่ความสูงประมาณ  1.2 – 1.3 เมตร หลังจากนั้นตัดยอดที่ความสูง 1.7 – 1.8 เมตร  

แลวตัดอีกครั้งที่ความสูง  2.0 เมตร  และคงความสูงไวที่ระดับนี้  และใหเลี้ยงกิ่งแขนงเพ่ือใหเปนกิ่งรองเพิ่มขึ้น

อีกเพื่อเพิ่มผลผลิตดวย 

  3. ในกรรมวิธีที่ใหปุยตามคําแนะนําของศูนย ใหปุยคอก และปุยเคมี 4 ครั้ง ระยะเวลาและปริมาณที่

ใหเปนไปตามคําแนะนําการใหปุยตนกาแฟโรบัสตาที่ใหผลผลิตแลวของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร (ดูตาราง

ประกอบ) สวนกรรมวิธีใหปุยเปน 1.5เทา จะเพิ่มปริมาณปุยเคมีทุกชนิดใหเปน 1.5เทา นอกจากนี้หลังจาก

ตรวจพีเอชดิน หากต่ํากวา 5.5จะมีการใหปูนขาว 0.5-1 กก.ตอตนตอป โดยใสกอนใหปุยอยางนอย 10-14 วัน 

 

ตารางคําแนะนําการใหปุยตนกาแฟโรบัสตาที่ใหผลผลิตแลวของศนูยวิจัยพืชสวนชุมพร 

เดือน ปุยที่ใช อัตราที่ใชตอตน 

เม.ย. หรือ พ.ค. 

(ตนฤดูฝน) 

 

ยูเรีย 

18-46-0 

0-0-60 

60 กรัม 

60 กรัม 

60 กรัม 



ก.ค. 

(หลังจากครั้งที่แลว 2 เดือน) 

ยูเรีย 

0-0-60 

60 กรัม 

60 กรัม 

ก.ย. 

(หลังจากครั้งที่แลว 2 เดือน) 

ยูเรีย 

0-0-60 

60 กรัม 

60 กรัม 

ธ.ค. 

(หลังเก็บเกี่ยว) 

ยูเรีย 

0-0-60 

ปุยคอก/ปุยหมัก 

60 กรัม 

60 กรัม 

3-5 กก. 

ทุก 2-3 ป ปูนขาว/โดโลไมต 0.5-1 กก. 
 

หมายเหต ุ: ตนที่มีผลดกมาก ใหเพิ่มปุยเคมีอีก 25-50% 

              : ใสปุยที่อัตรานี้ จะไดผลผลิตเมล็ดกาแฟแหงประมาณ 250 กก.ตอไร หรือ 1.5 กก.ตอตน (ระยะปลูก 3x3 ม2) 

 

  4. การกําจัดวัชพืช  กระทําเทาที่จําเปน  ปละประมาณ  2 – 3 ครั้ง ใชวิธีฉีดพนสารกําจัดวัชพืชใน

บริเวณระหวางแถว สวนหญาใตโคนตนใชวิธีกล 

  5. การใหน้ํา  ไมมีการใหน้ํา  เปนแปลงที่อาศัยน้ําฝน  ยกเวนชวงฤดูแลง  มีการใหน้ําเดือนละครั้ง 

  6. การเก็บเกี่ยว  เลือกเก็บแตผลแดงสุก  เก็บเกี่ยว 2 – 3 ครั้ง  นํามาตากแหงจนความชื้นเมล็ดลดลง

เหลือ  12 – 13% จากนั้นนํามาสี 

  7. ทําการบันทึกขอมูล 

- การเจริญเติบโต  ความสูง  ทรงพุมของตน  และใหคะแนนตน 

- ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว  

- ปริมาณผลผลิตสดและเมล็ดแหง  (ความชื้นเมล็ด  12 – 13%)  ตอตน 

- อัตราการเปลี่ยนเปนเมล็ดแหง  (Out – turn) 

- คุณภาพของเมล็ดแหง  ไดแก  น้ําหนัก  100 เมล็ด  ฯลฯ 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา   เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน  2554    

 สถานที่ดําเนินการ ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

 ผลการทดลอง พบวาไมมีปฏิสัมพันธกัน (interaction) ระหวางวิธีการตัดแตงกิ่งและอัตราปุยที่ใหเลย

ในทุกลักษณะของตนกาแฟที่พิจารณา 

 



1. ความสูง 

 การตัดแตงกิ่งมีผลตอโครงสรางของตนกาแฟโดยตรง  ตนที่ตัดแตงแบบหลายกิ่งหลักมีความสูง

มากกวาตนที่ตัดแตงแบบกิ่งหลักเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  โดยมีความสูงมากกวาประมาณ 50-60 ซม. (ตาราง

ที่ 1) ในขณะที่อัตราการใสปุยตอตนไมมีผลทําใหตนมีความสูงแตกตางกัน   
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความสูงของตนกาแฟที่ตัดแตงกิ่งและใหปุยตามกรรมวิธีตาง ๆ (ซม.) 
 

ปริมาณปุย 
กรรมวิธีการตัดแตงกิ่ง 

ความแตกตาง 
กิ่งหลักเดี่ยว หลายกิ่งหลัก 

ปุยแนะนํา 233 293 ** 

1.5 เทาของปุยแนะนํา  237 289 ** 

ความแตกตาง ns ns  

%CV 8.3  

** แตกตางกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 99% โดยวิธี LSD, ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยวิธี LSD 

 

2.ทรงพุม 

 การตัดแตงกิ่งมีผลตอความกวางทรงพุมของตนกาแฟ (ตารางที่ 2) ตนที่ตัดแตงแบบหลายกิ่งหลักมี

ขนาดทรงพุมกวางกวาตนที่ตัดแตงแบบกิ่งหลักเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  และอัตราปุย 1.5 เทาของคําแนะนํามี

ผลทําใหตนหลายกิ่งหลักมีขนาดทรงพุมกวางกวาอัตราปุยตามคําแนะนําอยางมีนัยสําคัญ  

 จากการสังเกต พบวา ทรงพุมของตนที่มีกิ่งหลักเดี่ยวมีทรงพุมโปรงสูงชะลูด กิ่งกานไมแผกระจายออก 

บริเวณโคนกิ่งโลงและมีกิ่งกานจํานวนนอยกวาตนที่มีหลายกิ่งหลัก 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบขนาดทรงพุมของตนกาแฟที่ตัดแตงกิ่งและใหปุยตามกรรมวิธีตาง ๆ (ซม.) 

ปริมาณปุย 
กรรมวิธีการตัดแตงกิ่ง 

ความแตกตาง 
กิ่งหลักเดี่ยว หลายกิ่งหลัก 

ปุยแนะนํา 215 245 ** 

1.5 เทาของปุยแนะนํา  226 263 ** 

ความแตกตาง ns *  

%CV 5.1  

* แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD, ** แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% โดยวิธี LSD,  

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

 

3. ผลผลิตเมล็ดแหง 



  ผลผลิตเมล็ดแหงจากตนที่ตัดแตงแบบกิ่งหลักเดี่ยวไมแตกตางจากตนที่ตัดแตงแบบหลายกิ่งหลัก และ

ผลผลิตมีความแปรปรวนสูงมาก (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3   เปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดแหงกาแฟโรบัสตา (ที่ความชื้น 12 เปอรเซ็นต) ของตนที่ตัดแตงกิ่งและ

ใหปุยตามกรรมวิธีตาง ๆ (กก.ตอไร) 

ปริมาณปุย 
กรรมวิธีการตัดแตงกิ่ง 

ความแตกตาง 
กิ่งหลักเดียว หลายกิ่งหลัก 

ปุยแนะนํา 200 239 ns 

1.5 เทาของปุยแนะนํา  158 243 ns 

ความแตกตาง ns ns  

%CV 40.4  

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 
 

4. อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเปนเมล็ดแหง (out-turn) 

  กรรมวิธีการตัดแตงกิ่งที่แตกตางกันและอัตราปุยที่แตกตางกันในการทดลองนี้  ไมมีผลตออัตราการ

เปลี่ยนจากผลสดเปนเมล็ดแหงของกาแฟโรบัสตาแตอยางใด (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเปนเมล็ดแหงของกาแฟโรบัสตาของตนที่ตัดแตงกิ่งและ

ใหปุยตามกรรมวิธีตาง ๆ (%) 

ปริมาณปุย 
กรรมวิธีการตัดแตงกิ่ง 

ความแตกตาง 
กิ่งหลักเดี่ยว หลายกิ่งหลัก 

ปุยแนะนํา 18.9 21.1 ns 

1.5 เทาของปุยแนะนํา  20.7 20.9 ns 

ความแตกตาง ns ns  

%CV 12.8  

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 
 

5. น้ําหนัก 100 เมล็ดแหง 

  กรรมวิธีตัดแตงกิ่งท่ีแตกตางกันและอัตราปุยที่แตกตางกันในการทดลองนี้ ไมมีผลตอคุณภาพของเมล็ด

ในดานน้ําหนักเมล็ด เมล็ดมีขนาดไมแตกตางกันในทุกกรรมวิธี เมล็ดมีขนาดปานกลางและมีน้ําหนัก 100 เมล็ด

แหงเฉลี่ยอยูระหวาง 14.1-16.0 กรัม (ตารางที่ 5) 



ตารางที่ 5  เปรียบเทียบน้ําหนัก 100 เมล็ดแหงของกาแฟโรบัสตาของตนที่ตัดแตงกิ่งและใหปุยตามกรรมวิธี

ตาง ๆ  

ปริมาณปุย 
กรรมวิธีการตัดแตงกิ่ง 

ความแตกตาง 
กิ่งหลักเดี่ยว หลายกิ่งหลัก 

ปุยแนะนํา 15.0 15.1 ns 

1.5 เทาของปุยแนะนํา  14.1 16.0 ns 

ความแตกตาง ns ns  

%CV 11.9  

หมายเหตุ: ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD  
   

  แมวาผลการทดลองมีแนวโนมวา การตัดแตงกิ่งมีผลตอความสูงและทรงพุมของกาแฟโรบัสตา โดยตน

ที่ตัดแตงแบบหลายกิ่งหลักมีความสูงและทรงพุมใหญกวาตนที่ตัดแตงแบบกิ่งหลักเดี่ยวก็ตาม  แตทรงตนของ

ตนที่ตัดแตงแบบกิ่งหลักเดี่ยวกลับสูงชะลูดและโคนกิ่งหลักไมมีกิ่งใหผลหรือกิ่งตรงที่เปนรองไลระดับขึ้นไปเลย 

จึงเชื่อไดวาการตัดแตงกิ่งแบบกิ่งหลักเดี่ยวยังทําไดไมถูกตอง เปนที่ทราบกันดีวา การตัดแตงกิ่งมีความสําคัญ

สําหรับกาแฟ เพราะชวยกระตุนใหตนเกิดการสรางกิ่งตรง (orthotropic stems) และกิ่งใหผล (plagiotropic 

branches) ใหม ๆ (Lambort and Bouharmont, 2004) เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนกิ่งเดิมทุกป กิ่งใหมยอมเปน

สวนที่มีผลตอการสรางผลผลิตในปถัดไป แตในการทดลองนี้ มีการตัดกิ่งออกมากเกินไปและกําจัดกิ่งแขนงออก

หมด  ทําใหตนกาแฟที่ตัดแตงแบบกิ่งเดี่ยวมีทรงพุมเล็กเกินไป ตนกาแฟสูญเสียกิ่งกานสวนที่จะสรางใบซึ่งเปน

สวนที่สังเคราะหแสงหลักไปเปนจํานวนมากเกินไป ผลผลิตยอมลดถอยลงตามสัดสวนของใบที่ลดลง  และใน

ขณะเดียวกันก็สงผลตอความเจริญเติบโตของกิ่งดวย (Chaves et.al., 2012)   

  สวนการใชธาตุอาหารของตนกาแฟ เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหารที่เหลืออยูใน

ดินหลังสิ้นสุดการทดลอง พบวา ดินในแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันอยางเดนชัด (ตารางที่ 6) หาก

อนุมานวาการสูญเสียจากการชะลางเกิดขึ้นไดเทา ๆ กัน จึงมีความเปนไปไดวา ปุยที่ใหตามกรรมวิธีไดถูกใชไป

ตามปริมาณที่ให สําหรับกรรมวิธีการตัดแตงกิ่งแบบกิ่งหลักเดี่ยว ซึ่งมีการตัดแตงกิ่งมากเกินไป มีความเปนไป

ไดที่ตนกาแฟในกรรมวิธีดังกลาวมีการดูดธาตุอาหารแลวนําไปสรางกิ่งกานที่ถูกตัดแตงออกไป ทั้งทรงตนและ

ผลผลิตจึงไมเปนไปตามท่ีควรจะเปน จึงยังไมสามารถสรุปผลไดชัดเจน เนื่องจากการใสปุยเปนปจจัยตามเพ่ือให

สอดคลองกับผลผลิตที่อาจเพิ่มขึ้น แตเปนที่นาสังเกตวาปริมาณปุยที่ใหทั้งสองอัตรามีผลตอความกวางของทรง

พุมของตนที่มีการตัดแตงกิ่งแบบหลายกิ่งหลัก โดยตนที่ใสปุย 1.5 เทาของอัตราแนะนํา มีทรงพุมตนกวางกวา

ตนที่ใสปุยตามอัตราแนะนํา อยางไรก็ดี ไมมีผลตอผลผลิตหรือคุณภาพของกาแฟแตอยางใด อาจเปนไปไดที่

อัตราปุยที่สูงขึ้น หากใสในอัตรานี้ตอไป อาจทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นได เนื่องจากกาแฟสรางผลผลิตบนกิ่งที่สราง

ขึ้นในปที่แลว  

 



ตารางที่ 6  ผลวิเคราะหตัวอยางดินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

ตัวอยางดิน กรด-ดาง1 

ความ

ตองการปูน2 

(กก./ไร) 

การนํา

ไฟฟา3 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ4 

(%) 

 

ฟอสฟอรัส5 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม6 

(มก./กก.) 

แคลเซียม7 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม8 

(มก./กก.) 

กิ่งหลัก

เดี่ยว + 

ปุยตาม

คําแนะนํา 

4.46 340 0.05 1.17 69 114.0 256 57 

กิ่งหลัก

เดี่ยว + 

ปุย 1.5 

เทา 

4.42 330 0.06 1.03 77 121.5 216 51 

หลายกิ่ง

หลัก + 

ปุยตาม

คําแนะนํา 

4.71 260 0.06 0.95 66 129.0 290 48 

หลายกิ่ง

หลัก + 

ปุย 1.5 

เทา 

4.72 270 0.05 0.96 61 131.5 199 48 

คา

มาตรฐาน 

ของกาแฟ๙ 

5.5 - - 2.5-3.0 30-40 100-130 800-1,000 100-130 

๑  = ดิ น  : น้ํ า  (๑ :๑ ), ๒  = Woodruff’s method, 3 = ดิ น  : น้ํ า  (๑ :5), 4 = Walkley & Black method, 5 = Bray II, 6 = 

Ammonium Acetate 1N pH7 (วิเคราะหโดยกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 

๗), ๙ นันทรัตน, ๒๕๕๓. 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

การทดลองนี้เปนการประยุกตการตัดแตงกิ่งเดี่ยวเพื่อเพิ่มผลผลิตของกาแฟโรบัสตา เทาที่ผานมา ยัง

ไมสามารถตัดแตงใหเหมาะสมได เนื่องจากการตัดแตงนี้ตองอาศัยการเลี้ยงกิ่งไลระดับจากก่ิงหลักขึ้นไปและ

ตองจัดกิ่งตรง (orthotropic stems) บนตนใหแผออกรับแสงแดด แตกิ่งเหลานี้เมื่อเล็กก็คือกิ่งแขนงนั่นเอง  

ซึ่งโดยทั่วไปถูกลิดทิ้งเสียทั้งหมด (ในระบบการตัดแตงก่ิงแบบหลายกิ่งหลัก ลิดแขนงทุก 2 – 3 เดือน) จึงเปน

สาเหตุใหกิ่งโลงและไมมีผลผลิตตามที่คาดหวัง  สวนปุยนั้นเปนปจจัยที่สอดคลองกับการใหผลผลิต ซึ่งตอง

พิจารณาเมื่อการตัดแตงกิ่งถูกตองสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้นเสียกอน 



แนวทางการพัฒนางานวิจัยดานนี้ จําเปนที่จะตองแกไขและปรับปรุงการตัดแตงกิ่งแบบกิ่งเดี่ยวใหดีขึ้น  
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