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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากาแฟ 

2. โครงการวิจัย :  การปรับปรุงพันธุ์กาแฟ 
กิจกรรม :  การปรับปรุงพันธุ์กาแฟโรบัสตา 

 3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาชุดที่ 2 ในแหล่งปลูกต่าง ๆ 3 แห่ง 
  ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta 

Clones at Certain Sites 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางสุรีรัตน์   ปัญญาโตนะ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

ผู้ร่วมงาน                             :  นางสาวปานหทัย  นพชินวงศ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

 : นายเสรี   อยู่สถิตย์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

 : นางเพ็ญจันทร์   สุทธานุกูล ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 

5. บทคัดย่อ      

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาชุดที่ 2 ในแหล่งปลูกต่าง ๆ 3 แห่ง 

The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta Clones at Certain Sites  

สุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ1  ปานหทัย  นพชินวงศ์1 เสรี  อยู่สถิตย์1 และเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล2 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

 
 

  การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าชุมพร 2 ชุมพร 84-4 และชุมพร 84-5 ในแหล่งปลูก 

3 แห่ง ที่แปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร ระนองและอุตรดิตถ์ ปรากฏว่าการเจริญเติบโตของต้นกาแฟในเขต

ภาคใต้ดีกว่าในเขตภาคเหนือ เนื่องจากปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนดีกว่า โดยพันธุ์ชุมพร 84-4 

ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดชุมพร ส่วนพันธุ์ชุมพร 84-5 ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดระนอง ในขณะที่พันธุ์

ชุมพร 2 ให้ผลผลิตสม่ าเสมอและเป็นรองจากท้ังสองพันธุ์ ขณะนี้ยังไม่อาจสรุปผลได้ชัดเจน เนื่องจากเพ่ิง

เก็บผลผลิตได้เพียง 2 ปีหลังจากปลูก ต้องเก็บข้อมูลต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปีผลผลิต 

                                                           
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
2 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 
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Abstract 

The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta Clones at Certain Sites  

Sureerat  Panyatona1, Parnhathai Nopchinwong1, Seree  Usathid1 and Penjan Sutthanukul2 

Chumphon Horticultural, Research Center, Horticulture Institute 

 

The evaluation trials were conducted at farmer’s plots in the South at Chumphon 

and Ranong, and in the North at Uttaradit during 2010-2015. In general, growth of all clones 

in the South was higher than that in the North, due to higher total rain volume and wider 

rain distribution. At 3-4 years old, Chumphon 84-4 yielded highest at Chumphon while 

Chumphon 84-5 at Ranong. Chumphon 2 yielded second in rank at both sites. More data 

yet to be collected to give the complete conclusion. 

 

 

                                                           
1 Chumphon Horticultural Research Centre. Wisai Tai, Sawi, Chumphon, 86130, Thailand 
2 Sukhothai Horticultural Research Centre, Tha-chai, Srisatchanalai, Sukhothai, 64190, Thailand 
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6. ค าน า                                  
กาแฟโรบัสตาเป็นพืชที่มีแหล่งปลูกใหญ่ในภาคใต้ของประเทศ  ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์

ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช  ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ปรากฏว่า   ผลผลิตกาแฟโรบัสตาต่อ

พ้ืนที่ตกต่ าลงเรื่อยๆ  ซึ่งน่าจะมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ (Marsh  et al., 2006)  ปัจจัยหนึ่งที่นับได้ว่า

ส าคัญมาก คือ พันธุ์ที่ใช้ปลูก เดิมเกษตรกรปลูกกาแฟด้วยกล้าที่เพาะจากเมล็ด และเป็นที่ทราบกันดีว่า 

เมล็ดกาแฟโรบัสตาได้มาจากการผสมข้าม (cross-pollinated) ดังนั้น  ต้นกาแฟที่ปลูกกันมาแต่เดิม จะมี

ลักษณะแปรปรวนมาก โดยทั่วไปให้ผลผลิตต่ า ดังนั้น  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรจึงมีการด าเนินงานวิจัย

ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์  โดยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนน าเข้าพันธุ์กาแฟโรบัสตาจากต่างประเทศ  เพื่อ

น ามาคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ที่ปลูกกันอยู่ทั่วไป  ขณะนี้การวิจัยได้

ด าเนินมาจนสามารถคัดเลือกพันธุ์ดีซึ่งเป็นพันธุ์ต่างประเทศที่น าเข้ามารุ่นที่ 1 (ผานิต และคณะ, 2550) 

และ 2  (สุรีรัตน์ และยุพิน, 2550) ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ได้หลายสายต้น (clones)  พันธุ์เหล่านี้

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรแล้ว ได้แก่ พันธุ์ชุมพร2 (FRT65)  และพันธุ์

ชุมพร 84-4 (FRT09) และชุมพร 84-5 (FRT68) (Panyatona and Nopchinwong, 2008)  จึงควรมี

การน าเอาพันธุ์ (สายต้น) เหล่านี้ไปทดสอบในแปลงเกษตรกร เพ่ือทดสอบความสามารถในการปรับตัว

ของพันธุ์เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกต่างๆ ให้ได้ข้อมูลเพื่อน าไปใช้เผยแพร่แก่เกษตรกรในแหล่ง

ปลูกต่าง ๆ ต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ :  

 -  อุปกรณ์       

1) ต้นกล้ากาแฟโรบัสตา จ านวน 3 พันธุ์ 

2) ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 

3) กรรไกรและเลื่อยส าหรับตัดแต่งก่ิง 

4) อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัด สมุดบันทึกข้อมูล 

5) ถุงตาข่ายสีฟ้าใส่กาแฟ กระสอบใส่กาแฟ 

6) ผ้าพลาสติกอย่างหนา คลุมกองหรือปิดกองกันน้ าฝนชั่วคราว 

- วิธีการ  วางแผนการทดลองแบบ RCBD  มี 8  บล็อก ให้พันธุ์ (สายต้น) เป็นกรรมวิธี มี 3 กรรมวิธี  

 ก าหนดให้มี  6 ต้นต่อพันธุ์ต่อบล็อก  กรรมวิธี มีดังนี้ 

1. พันธุ์ชุมพร 2  (FRT 65) 
2. พันธุ์ชุมพร 84-4  (FRT 09) 
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3. พันธุ์ชุมพร 84-5  (FRT 68) 
  วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) สุ่มเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง เนื้อดิน ที่ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2) ท าการเลือกกลุ่มต้นกาแฟที่มีขนาดต้นสม่ าเสมอ ท าการจัดบล็อก (ตามความลาดชันของพ้ืนที่) 

แล้วสุ่มพันธุ์จัดลงในบล็อก ใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ท าการปลูกในฤดูฝนและปลูกแบบพืช

เชิงเดี่ยว 

3) การดูแลรักษา เพ่ือให้มีการจัดการสวนที่ดี มีการให้ค าแนะน าการเขตกรรมแก่เจ้าของแปลงใน

เรื่องการให้ปุ๋ย การใส่ปูน  การตัดแต่งก่ิง  การก าจัดวัชพืช  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 

4) การตัดแต่งกิ่ง  การใส่ปุ๋ยและปูน ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน  

5) การก าจัดวัชพืช กระท าเท่าที่จ าเป็น ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน จึง

จ าเป็นต้องใช้วิธีฉีดพ่นสารก าวัชพืชในบริเวณระหว่างแถว  ส่วนหญ้าใต้โคนต้น  ใช้วิธีกล 

6) การให้น้ า ไม่มีการให้น้ า  เป็นแปลงที่อาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

7) ท าการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟ ข้อมูลผลผลิตในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ 

8) ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตากผลกาแฟให้แห้ง สีเป็นเมล็ดสาร และเก็บรักษาในโรงเก็บที่มีอากาศ

ถ่ายเทด ี

9) ท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถิติด้วย IRRISTAT 

 การบันทึกข้อมูล 

 1) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝน 

 2) ข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟ ได้แก่ ความสูง ทรงพุ่ม  

 3) ให้คะแนนความอุดมสมบูรณ์ของต้น  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

 4) ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ผลผลิต/ไร่ น้ าหนัก 100 เมล็ดสาร 

ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟ เช่น เมล็ดด า  เมล็ดรา  สิ่งแปลกปลอมและสิ่งเจือปน 

 5) ระยะเวลาการเก็บเก่ียว และจ านวนครั้งที่เก็บเก่ียว    

6) คุณภาพการชิม ลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น กิ่งหักง่ายเมื่อติดผลมาก การเป็นโรค ฯลฯ 

- ระยะเวลาและสถานที ่:    เริ่มต้น - ตุลาคม 2553  สิน้สุด – กันยายน 2558 

  สถานที่ท าการทดลอง : แปลงเกษตรกรในจังหวัดชุมพร จ านวน 3 ไร่ 1 แปลง 
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   แปลงเกษตรกรในจังหวัดระนอง จ านวน 3 ไร่ 1 แปลง 

   แปลงเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 3 ไร่ 1 แปลง 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1) ด้านการเจริญเติบโต 

 ภาคใต้กับภาคเหนือ  

 กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าทั้ง 3 พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดีทั้งด้านความสูงและขนาดทรงพุ่ม 

(ตารางท่ี 1 และ 2) จะเห็นว่าความสูงและทรงพุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันในอัตราส่วน ความสูง : 

ทรงพุ่ม = 1 : 1.12 ถึง 1 : 1.30 โดยพันธุ์ชุมพร 2 มีความสูงและขนาดทรงพุ่มสูงกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ ยกเว้นที่

ระนองที่พันธุ์ชุมพร 84-5 มีขนาดต้นใกล้เคียงกับชุมพร 2 ทั้งนีข้ึ้นกับปัจจัยสภาพแวดล้อมตามพ้ืนที่และ

การจัดการสวนของเกษตรกร ในพ้ืนที่ภาคใต้ท าการปลูกที่จังหวัดชุมพรในเดือน มิ.ย. 2553 และท่ีจังหวัด

ระนองในเดือน ส.ค. 2553 ในขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปลูกในเดือน พ.ค. 2554 ซึ่งล่าช้าอยู่ประมาณ 1 ฤดู

ปลูก นอกจากนี้ต้นกาแฟโดยทั่วไปเกษตรกรปลูกโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ

เจริญเติบโต ดังนั้นในภาพรวมต้นกาแฟในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรและระนองมีการเจริญเติบโตดีกว่าในพ้ืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ แม้จะเปรียบเทียบที่อายุเท่ากันก็ตาม (ตารางที่ 1) พบว่าสาเหตุหลักน่าจะเป็นปริมาณฝน

และการกระจายตัวของฝน ซึ่งในภาคเหนือมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าทางภาคใต้และมีช่วงแล้งยาวนานกว่า  

การเติบโตที่สะสมมาตลอดช่วงฝนเมื่อต้นกระทบแล้งท าให้ต้นมีขนาดเล็กลงจากการปรับตัวให้ทนแล้งและ

ให้อยู่รอด 

 นอกจากนี้จะเห็นว่าพ้ืนที่จังหวัดชุมพรเกษตรกรมีความเอาใจใส่ในการดูแลต้นกาแฟเป็นอย่างดี

ท าให้การเจริญเติบโตดีกว่าอีก 2 แห่งมาก 
 

ตารางท่ี 1 ความสูงของกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2553-2558) 

พันธุ ์
ความสูง (ซม.) 

2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2557/2558 
แหล่งปลูก : ชุมพร      

ชุมพร 2  65.0 a  204.2 a  268 a  300 a  269 a 
ชุมพร 84-4  63.7 a  174.2 b  218 b  247 b  247 b 
ชุมพร 84-5  46.2 b  156.8 b  211 b  232 bc  243 b 

%CV 14.0 8.3 5.7 6.9 7.5 
      

แหล่งปลูก : ระนอง      
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ชุมพร 2 41.2  86.7 a  169 a  214 a  245 a 
ชุมพร 84-4 34.9  58.1 c  121 c  167 b  190 b 
ชุมพร 84-5 32.0  69.3 b  154 b  205 a  240 a 

%CV 6.5 6.0 5.1 5.7 5.3 
      

แหล่งปลูก : อุตรดิตถ ์      
ชุมพร 2 -  85.3 a  69.1 a 131  171 a 
ชุมพร 84-4 -  19.5 c  59.1 b 119  152 b 
ชุมพร 84-5 -  60.6 b  66.7 a 117  152 b 

%CV - 8.0 8.5 10.5 5.7 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT  

  

 

 

ตารางท่ี 2 ความกว้างทรงพุ่มของกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าในแต่ละแหล่งปลูก (ปี 2553-2558) 

พันธุ ์
ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 

2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2557/2558 
แหล่งปลูก : ชุมพร      

ชุมพร 2  62.2 b  251 a  278 a  304 a  328 a 
ชุมพร 84-4  74.6 a  206 b  257 b  265 b  278 b 
ชุมพร 84-5  46.4 c  207 b  218 c  213 c  272 b 

%CV 14.2 6.8 5.5 6.2 5.7 
      

แหล่งปลูก : ระนอง      
ชุมพร 2 39.3   74.5 a  211 a  258 a  276 a 
ชุมพร 84-4 30.0  36.1 c  153 b  214 b  248 b 
ชุมพร 84-5 29.7  61.1 b  217 a  225 a  278 a 

%CV 13.2 8.7 6.5 6.9 4.8 
      

แหล่งปลูก : อุตรดิตถ ์      
ชุมพร 2 -  90.9 a  184 a  184 a  218 a 
ชุมพร 84-4 -  78.2 ab  160 b  160 b  188 b 
ชุมพร 84-5 -  66.5 b  164 b  164 b  181 b 

%CV - 15.8 24.3 8.9 7.4 
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หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT  

 

8.2) ด้านการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟ 

  ต้นกาแฟที่จังหวัดชุมพรและระนองให้ผลผลิตปีแรกเม่ือเดือน ต.ค. 2556 – ม.ค. 2557 เมื่ออายุ

ประมาณ 2 ปีครึ่งหลังจากปลูก (มิ.ย. – ส.ค. 2553) ตัวเลขผลผลิตดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 และ 4 

ส าหรับต้นกาแฟที่จังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มให้ผลผลิตเมื่อเดือน ต.ค. 2557 – ม.ค. 2558 เมื่ออายุประมาณ 3 

ปี หลังจากปลูก (พ.ค. 2554) แต่ผลผลิตในปีแรกน้อยมาก จึงไม่ได้แสดงไว้ 

 จังหวัดชุมพร 

  - ผลผลิตเมล็ดแห้ง 

   ผลผลิตเมล็ดแห้งของพันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 84-4 อยู่ในระดับดี (ตารางที่ 3.1) เฉลี่ยสูงกว่า 

250 กก./ไร่ ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 84-5 ค่อนข้างต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 

  - อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง 

   พันธุ์ชุมพร 84-5 และชุมพร 84-4 มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งดี ค่าเฉลี่ยสงู

กว่า 20% ขึ้นไป ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 มีค่านี้ต่ ากว่าที่คาดไว้มาก 

 

  - น้ าหนัก 100 เมล็ดแห้ง (ท่ีความชื้นประมาณ 12.5%) 

   พันธุ์ชุมพร 84-5 มีน้ าหนัก 100 เมล็ดแห้งดีกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 

84-4 มีค่านี้ดีพอใช้ระหว่าง 15.5-17.1 กรัม 

  - อัตราเมล็ดเต็มผล 

   พันธุ์ชุมพร 84-5 มีอัตราเมล็ดเต็มผลสูงสุด ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้พันธุ์นี้มี

อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 มีอัตราเมล็ดลีบจ านวนมากกว่า

พันธุ์อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผลให้พันธุ์นี้มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งต่ าที่สุดด้วยเช่นกัน 

 จังหวัดระนอง 

  - ผลผลิตเมล็ดแห้ง 

   ผลผลิตเมล็ดแห้งของพันธุ์ชุมพร 84-5 และชุมพร 2 ใหผ้ลผลิตดี (ตารางท่ี 3.2) ในขณะที่

พันธุ์ชุมพร 84-4 ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ (ต่ ากว่า 250 กก./ไร่ เมื่ออายุ 4 ปี เป็นต้นไป) 

  - อัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง 

   พันธุ์ชุมพร 84-5 มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูงที่สุดทุกปี ในขณะที่อีก 2 พันธุ์

มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งต่ ากว่าที่คาดไว้ (ต่ ากว่า 20%)  
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  - น้ าหนัก 100 เมล็ดแห้ง 

   น้ าหนัก 100 เมล็ดแห้งของทุกพันธุ์อยู่ในเกณฑ์ดีและดีเกินคาดการณ์ไว้ โดยพันธุ์ชุมพร 84-5 

มีน้ าหนักเมล็ดดีที่สุด ส่วนอีก 2 พันธุ์มีน้ าหนักเมล็ดดี โดยปกติทั้ง 3 พันธุ์มีน้ าหนัก 100 เมล็ดแห้งอยู่ที่

ประมาณ 15-17 กรัม 

  - อัตราเมล็ดเต็มผล 

   พันธุ์ชุมพร 2 มีอัตราเมล็ดเต็มผลต่ า แสดงให้เห็นว่ามีเมล็ดลีบเป็นจ านวนมากกว่าอีก 2 พันธุ์ 
 

ตารางท่ี 3.1 ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดแห้งของกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าเมื่ออายุ 4 และ 5 ปี หลังย้ายปลูกท่ี  

 จ.ชุมพร (พ.ศ. 2557-2558) 

พันธุ ์

ผลผลิตเมล็ดแหง้ 

(กก./ไร)่ 

อัตราการเปลี่ยนจากผล

สดเป็นเมล็ดแห้ง (%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ดแห้ง 

(กรัม) 
อัตราเมล็ดเต็มผล 

2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 

ชุมพร 2  305 a  241 b  18.4 c  16.5 c  15.7 b  17.1 b 1.52  1.63 b 

ชุมพร 84-4  339 a  292 a  22.6 a  19.9 b  17.0 ab  15.7 c 1.74  1.79 a 

ชุมพร 84-5  124 b  188 c  20.8 b  26.5 a  17.4 a  19.4 a 1.73  1.87 a 

%CV 14.0 17.9 4.2 11.9 6.7 6.1 8.3 5.4 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT  

 

 

 

ตารางท่ี 3.2 ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดแห้งของกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าเมื่ออายุ 4 และ 5 ปี หลังย้ายปลูกท่ี  

 จ.ระนอง (พ.ศ. 2557-2558) 

พันธุ ์

ผลผลิตเมล็ดแหง้ 

(กก./ไร)่ 

อัตราการเปลี่ยนจากผล

สดเป็นเมล็ดแห้ง (%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ดแห้ง 

(กรัม) 
อัตราเมล็ดเต็มผล 

2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 

ชุมพร 2  137 a  248 b  22.9 c  17.5 b  19.3 b  18.2 b 1.41  1.59 c 

ชุมพร 84-4  65 b  147 c  25.3 a  18.4 b  17.5 c  16.8 c 1.48  1.73 b 

ชุมพร 84-5  109 a  337 a  24.2 b  27.0 a  21.0 a  19.6 a 1.45  1.86 a 

%CV 29.3 27.7 2.6 8.7 5.1 5.3 7.9 3.8 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  เปรียบเทียบโดยวิธ ีDMRT  
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 จะเห็นได้ว่าทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรมและปัจจัยสภาพแวดล้อมมีส่วนส าคัญในการเจริญเติบโต

ของต้นกาแฟ แม้ว่ากาแฟทั้ง 3 พันธุ์มีการเจริญเติบโตดี แต่สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะน้ าเป็นปัจจัย

ส าคัญมากสามารถจ ากัดการเจริญเติบโตของกาแฟได้ ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของน้ าฝนส าคัญ

มาก (สุรีรัตน์ และเสาวนีย์, 2548; Cannell, 1985) โดยเฉพาะแหล่งปลูกส่วนใหญ่ที่ยังคงอาศัยน้ าฝน

เป็นหลัก เช่นเดียวกับแปลงทดลองของเกษตรกรทั้งสามแห่งในการทดลองนี้ 

  กาแฟเป็นพืชที่ผลผลิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางล าต้น (vegetative growth) 

เนื่องจากดอกและผลเกิดบนกิ่งที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี (Wintgens, 2004) ต้นกาแฟที่สร้างกิ่งใหม่อยู่

สม่ าเสมอจึงจะให้ผลผลิตที่ดีได้  กาแฟโรบัสตาที่ปลูกในแหล่งที่มีช่วงการกระจายตัวของน้ าฝนแคบ เช่น 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือ มีการเจริญเติบโตรวมต่ ากว่าภาคใต้และน่าจะมีผลต่อการสร้าง

ผลผลิตด้วยเช่นกัน 

  ผลผลิตที่ได้จากทั้ง 3 พันธุ์ในปีที่หนึ่งและสอง (เมื่อต้นมีอายุ 3-4 ปี) ทั้งทีชุ่มพรและระนอง พันธุ์

ชุมพร 84-4 ให้ผลผลิตสูงสุดทั้งสองปีที่ 339 และ 292 กก./ไร่ ที่จังหวัดชุมพร ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 84-5 ให้

ผลผลิตสูงสุด 337 กก./ไร่ ที่จังหวัดระนอง สาเหตุที่ท าให้ทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตแตกต่างกันใน 2 แหล่งปลูก

ยังไม่ทราบแน่ชัด  ในขณะที่พันธุ์ชุมพร 2 ให้ผลผลิตค่อนข้างดีเป็นล าดับที่สองในทั้ง 2 แหล่งปลูก  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาในสภาพการปลูกเป็นพืชเดี่ยว พันธุ์ทั้งสามมีการเจริญเติบโตดีใน

แหล่งปลูกภาคใต้ดีกว่าภาคเหนือเนื่องจากปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของผล ผลผลิตทั้งสามพันธุ์

เฉพาะทางภาคใต้ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว พันธุ์ชุมพร 84-4 ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดชุมพร โดยให้ผลผลิตสูงถึง 

339 และ 292 กก./ไร่เมื่ออายุ 3 และ 4 ปี ตามล าดับ ส่วนชุมพร 84-5 ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดระนอง 

ให้ผลผลิต 109 และ 337 กก./ไร่ เมื่ออายุ 3 และ 4 ปี ตามล าดับ  

คุณภาพของเมล็ดกาแฟ พันธุ์ชุมพร 2 และชุมพร 84-4 มีน้ าหนัก 100 เมล็ดแห้งและขนาดเมล็ด

ปานกลาง น้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 15.7-19.3 กรัม ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ชุมพร 84-5 มีขนาดใหญ่กว่า

และน้ าหนักเมล็ดดีกว่าโดยมีน้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ที่ 17.4-21.0 กรัม นอกจากนี้พันธุ์ชุมพร 2 มีเมล็ดลีบ

กว่าอีกสองพันธุ์ดูจากอัตราเมล็ดเต็มผล พันธุ์ชุมพร 2 จะต่ ากว่าอีก 2 พันธุ์ ผลการทดลองนี้ยังต้องมีการ

เก็บข้อมูลต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 3-4 ปี จึงจะสามารถสรุปได้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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 -  ได้ข้อมูลประเมินความสามารถของแต่ละพันธุ์เพ่ือประกอบการพิจารณาการน าพันธุ์ไปปลูกใน

แหล่งปลูกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพันธุ์มีความเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน 

 

11. ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นางพะยอม สมศรี  นายเสมอ คงประสิทธิ์ และนายสมพงษ์ เพชรเสา 

เกษตรกรเจ้าของแปลงกาแฟทดลองในจังหวัดชุมพร ระนอง และอุตรดิตถ์ ที่ให้ ความร่วมมือในการ

ทดลองเป็นอย่างด ี
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