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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

  ตอนล่าง 
 

2. โครงการวิจัย ทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและการตัดแต่งกาแฟโรบัสตาที่เหมาะสม 

  ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

กิจกรรม ทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) On Farm Research on Appropriate Varieties of Robusta  
    Coffee at Satun Province 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 
ผู้ร่วมงาน   นางบุญพา ชูผอม  นางศรินณา ชูธรรมธัช 
    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
 

5. บทคัดย่อ  

 การทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ในแปลงเปิดใหม่ของเกษตรกร 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผลการวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า มีค่าต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่
ยังคงต่ ากว่าค่ามาตรฐาน จึงต้องมีการปรับปรุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ  
ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ มีแนวโน้มว่ากาแฟโรบัสตา
พันธุ์ชุมพร 2 จะมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 84-4  พันธุ์ชุมพร 84-5 
และพันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน ตามล าดับ และเมื่อดูจากต้นที่ยังเจริญเติบโตอยู่ กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 มี
จ านวนต้นอยู่มากที่สุดและมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ชุมพร 84-4 พันธุ์พ้ืนเมือง
ควนโดนและพันธุ์ชุมพร 84-5  ดังนั้น หากจะมีการแนะน าพันธุ์กาแฟโรบัสตาเพ่ือปลูกอย่างน้อย 2 พันธุ์   
การเลือกพันธุ์แนะน าพันธุ์ชุมพร 2 ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือปลูกสลับแถวกับพันธุ์พ้ืนเมือง ในพ้ืนที่
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากพันธุ์ที่เหมาะสม จะสามารถปลูกและ
เจริญเติบโตได้ดี สามารถเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ และอาจเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได้ในอนาคต แต่ต้นกาแฟ
ภายใต้การทดลองยังไม่มีการให้ผลผลิต โดยคาดว่าต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 และ ชุมพร 84-4 และ
พันธุ์พ้ืนเมืองควนโดนจะมีการออกดอกและมีผลผลิตในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการเจริญเติบโต และ
ควรสนับสนุนให้ พ้ืนที่อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่จะตอบสนองต่อการผลิตในพ้ืนที่ได้  
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6. ค าน า 

 กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสตา แต่ในปัจจุบัน
ผลผลิตในประเทศมีแนวโน้มลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกที่ลดลง (วลัยภรณ์ , 
2551) ภาคใต้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการปลูกกาแฟโรบัสตา โดยพ้ืนที่ปลูกภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี่ มีผลผลิตเมล็ดดิบประมาณห้าหมื่นกว่าตันหรือร้อยละ 96 
ที่เหลือประมาณ ร้อยละ 4 เป็นกาแฟอาราบีกา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  สตูลก็เป็นอีก
จังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกกาแฟโรบัสตา ส าหรับพ้ืนที่ปลูกในจังหวัดสตูลไม่มีข้อมูลจากส านักงานเกษตร
จังหวัดสตูล เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกไม่มีการรายงานการปลูกกาแฟ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสตาส่วน
ใหญ่เป็นรายย่อยโดยปลูกร่วมกับไม้ผลอ่ืนๆ เช่น ลองกอง  ทุเรียน รายละประมาณ 50-200 ต้น กาแฟที่
ปลูกให้ผลผลิตเพียงต้นละประมาณ 1 กิโลกรัม ปกติกาแฟจะให้ผลผลิตได้ถึงต้นละ 3-4 กิโลกรัม (สุรีรัตน์
และคณะ, 2554)  เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ยังขาดเทคโนโลยีด้านการใช้พันธุ์ การจัดการ
ปุ๋ยและการตัดแต่งที่เหมาะสม ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า  ในขณะที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้มีการ
รวมกลุ่มเพ่ือท าธุรกิจร้านกาแฟสดความนิยมในการดื่มกาแฟเพ่ิมมากขึ้นโดยสังเกตได้จากจ านวน
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟที่เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในรูปของกาแฟสด ซึ่งมีทั้งรายเล็ กและรายใหญ่ 
โดยสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจครบวงจรได้ถ้ามีปัจจัยสนับสนุนให้สามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง และสามารถ
เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวและร้านอาหาร ท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นทางเลือกใหม่
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่  จึงควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อเพ่ิมปริมาณคุณภาพ และเพ่ิม
มูลค่า เพื่อให้กาแฟโรบัสตาอยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ต่อไป 

 กาแฟโรบัสตา (Caffea robusta Pierre ex Frochner L.)  ประเทศไทยมีผู้ปลูกกาแฟมากกว่า
สามหมื่นครอบครัว โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสตาประมาณสองหมื่นห้าพันครอบครัว (ผานิตและ
คณะ, 2550 อ้างโดย วลัยภรณ์, 2551)  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟประมาณสี่แสนไร่เศษ ส่วนใหญ่อยู่
ทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยมีความแตกต่างของสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณ
น้ าฝน  โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ซึ่งเป็นการปลูกกาแฟโรบัสตา 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  สภาพอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร
ที่มีอากาศไม่ร้อนจัด ประมาณ 25-32 องศาเซลเซียส ดินควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความเป็น
กรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-6.5  มีการกระจายของฝนไม่น้อยกว่า 7 เดือน ปริมาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 1,500 
มิลลิเมตร/ปี  ส าหรับพ้ืนที่ปลูกในจังหวัดสตูลไม่มีข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล เนื่องจาก
เกษตรกรที่ปลูกไม่มีการรายงานการปลูกกาแฟ  เกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสตาส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ยัง
ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยมีการปลูกร่วมกับไม้ผลอ่ืนๆ เช่น ลองกอง ทุเรียน รายละประมาณ 
50-200 ต้น  การปลูกกาแฟในสภาพกลางแจ้งท าให้ได้ผลผลิตสูง  การปลูกใต้ร่มเงาแม้จะให้ผลผลิตต่ า
กว่าแต่ก็เชื่อว่าให้คุณภาพเมล็ดกาแฟดีกว่าที่ปลูกกลางแจ้ง (กรมวิชาการเกษตร, 2547 อ้างโดยวลัยภรณ์, 
2551) และการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตประกอบด้วยการพัฒนาพันธุ์ เทคนิคการขยายพันธุ์ วิธีเขต
กรรม วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการก าหนดมาตรฐาน 
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 กาแฟส่วนใหญ่ที่เกษตรกรปลูกท าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเก็บเมล็ดจากต้นที่ให้ผลผลิตสูงและมี
คุณภาพดี  น าไปเพาะเพ่ือขยายจ านวนต้นให้ได้มากและรวดเร็ว แต่เนื่องจากกาแฟโรบัสตาเป็นพืชผสม
ข้าม ดอกไม่สามารถผสมตัวเองได้ ต้องอาศัยลมและแมลงช่วยผสม  การเพาะเมล็ดจึงเป็นวิธีที่ท าให้
คุณภาพของเมล็ดกาแฟดิบมีความแปรปรวนสูง ยากต่อการควบคุมความสม่ าเสมอของคุณภาพเมล็ด
กาแฟ  การปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนากาแฟโรบัสตา  ปัจจุบันกรม
วิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟโรบัสตาร่วมกับภาคเอกชน และก าลังพัฒนาเทคนิคที่ทันสมัย
ส าหรับใช้ขยายพันธุ์ดีเพ่ือเผยแพร่ให้เกษตรกร  โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของ
เมล็ดกาแฟสูงขึ้น และคุณภาพเมล็ดกาแฟมีความสม่ าเสมอมากขึ้น เทคนิคการขยายพันธุ์ที่ทันสมัยนี้จะ
ช่วยให้การเผยแพร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกร (วลัยภรณ์, 2551)   

 กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรได้แก่ พันธุ์ชุมพร 2 ชุมพร 84-4 และ ชุมพร 
84-5 เป็นพันธุ์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศและได้รับการคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรว่าเป็นพันธุ์
กาแฟที่ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (สุรีรัตน์ และคณะ , 2554) โดยมี
ลักษณะต่างๆ ในแต่ละพันธุ์ ดังนี้ 

 พันธุ์ชุมพร 2  มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 349 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  
มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ย 22.3% เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ดแห้งมี
น้ าหนัก 16.2 กรัม  เมล็ดให้รสชาติเป็นที่ยอมรับได้ มีสารคาเฟอีนปานกลาง 2.44%  และเป็นพันธุ์ที่
สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดี   

 พันธุ์ชุมพร 84-4  มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 482 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี (ระยะปลูก 3x3 เมตร)  แข็งแรง โตเร็ว และให้ผลผลิตเร็ว เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน  มี
กิ่งให้ผลเป็นจ านวนมาก เฉลี่ย 47 กิ่ง ต่อ 1 กิ่งหลัก  มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ย 
24.5%  เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ดแห้งมีน้ าหนัก 15.5 กรัม  เมล็ดให้รสชาติเป็นที่ยอมรับได้ มี
สารคาเฟอีนปานกลาง 2.24%  ระยะเก็บเกี่ยวผลสุก เดือนตุลาคมถึงธันวาคม หรือก่อนพันธุ์ไทยพ้ืนเมือง 
1-2 เดือน  และเป็นพันธุ์ที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดี 

 พันธุ์ชุมพร 84-5  มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 428 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี (ระยะปลูก 3x3 เมตร)  แข็งแรง โตเร็ว และให้ผลผลิตเร็ว เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน  มี
กิ่งให้ผลเป็นจ านวนมาก เฉลี่ย 37 กิ่ง ต่อ 1 กิ่งหลัก  มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง เฉลี่ย 
25.0%  เมล็ดมีขนาดปานกลาง 100 เมล็ดแห้งมีน้ าหนัก 17.0 กรัม  เมล็ดให้รสชาติเป็นที่ยอมรับได้ มี
สารคาเฟอีนปานกลาง 2.18% และระยะเก็บเกี่ยวผลสุก เดือนตุลาคมถึงธันวาคม หรือก่อนพันธุ์ไทย
พ้ืนเมือง 1-2 เดือน   

   สุรีรัตน์ และคณะ (2553) กล่าวว่า กาแฟต้องการทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมมากในการ
สร้างผลผลิต รวมถึงการรักษาระดับหรือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน  ถ้าต้องการผลผลิตสูงจ าเป็นใช้ปุ๋ยเคมี
โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมเติม เนื่องจากทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมเป็นธาตุที่ส าคัญมากต่อการสร้าง
ผลผลิตกาแฟ  นอกจากนี้ยังพบว่าการใส่ปุ๋ยกาแฟตามค่าวิเคราะห์ดินและค่ามาตรฐานวิเคราะห์ดินเป็นวิธี
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ที่ดีที่สุด และท าให้ได้ก าไรสูงสุดเนื่องจากผลวิเคราะห์สามารถช่วยในการตัดสินใจการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้อง  ลด
การใส่ปุ๋ยที่เกินความต้องการของพืช จึงช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ มีผลให้ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยลง ท าให้ต้นทุน
การผลิตต่อไร่ลดลง 
 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
 1. เครื่องมือ : เวอร์เนียคาลิปเปอร์  ไม้บรรทัดเหล็ก  สายวัด  ตลับเมตร(สั้น-ยาว)  กรรไกรตัดก่ิง 
 2. พันธุ์ : กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 และพันธุ์พ้ืนเมือง(ควนโดน) 
 3. สารเคมี : - 
 4. ปุ๋ย : ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  15-15-15  13-13-21  ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  ปุ๋ยคอกมูลวัว มูลแพะ 
 5. อ่ืนๆ : โดโลไมต์  น้ ามันปิโตรเลียม  น้ าส้มควนไม้ 
 
- วิธีการ 
   ทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 
6 ซ้ า(แปลงย่อย) และมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. การปลูก  
   ใช้กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน า 3 พันธุ์ ได้แก่ ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 และกาแฟ   
โรบัสตาพันธุ์พ้ืนเมืองเพาะเมล็ด โดยปลูกในแปลงเกษตรกร ใช้ระยะปลูก 3x3 เมตร(ประมาณ 180 ต้น) 
เนื่องจากกาแฟโรบัสตาเป็นพืชผสมข้าม จึงควรปลูกแต่ละพันธุ์เป็นแถวสลับกันไป  
   2. การใส่ปุ๋ย 
   ปีท่ี 1 (กรณีมีการปลูกซ่อม) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 500 กรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 
ครั้ง พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 100 กรัมต่อต้นต่อปี ในช่วงปลายฤดูฝน 
   ปีที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 500 กรัมต่อต้นต่อปี โดย
แบ่งใส่ 2 ครั้ง พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 300 กรัมต่อต้นต่อปี ในช่วงปลายฤดูฝน 
   ปีที่ 3 และปีต่อๆ ไป ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัม
ต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 300 กรัมต่อต้นต่อปี ในช่วงปลายฤดูฝน 
   3. การป้องกันก าจัดโรคและแมลง หากพบมีการเข้าท าลาย  
   4. การตัดแต่งกิ่งทรงพุ่ม 
   ปีท่ี 1 (กรณีมีการปลูกซ่อม) เมื่อต้นมีใบ 5-6 คู่แรกและใบคลี่โตเต็มที่แล้ว ตัดปลายยอดที่ความ
สูง 50 เซนติเมตร เพ่ือให้ต้นมีกิ่งหลักเพ่ิม เลือกไว้ 3-5 กิ่งหลัก ให้กระจายตัวไม่เบียดกัน 
   ปีท่ี 2-3 และปีที่ 3 เป็นต้นไป  ดูแลให้มีกิ่งหลัก 3-5 กิ่งท่ีสมบูรณ์  ไม่มีโรค-แมลงรบกวน 
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  การบันทึกข้อมูล 
   1. ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ 
   2. ข้อมูลแปลงปลูก  
   3. การปฏิบัติ ดูแลรักษาต่างๆ  
   4. การระบาด และการเข้าท าลายของโรคและแมลงในช่วงเวลาต่างๆ 
   5. ข้อมูลการเจริญเติบโต  
   ช่วงปีที่ 1  
   - วัดเส้นรอบโคน จุดที่สูงจากพ้ืนดิน 5 เซนติเมตร 
   - วัดความสูงต้น จากจุดที่วัดเส้นรอบโคนถึงปลายยอด 
   ช่วงปีที่ 2-3 
   - วัดเส้นรอบโคน จุดที่สูงจากพ้ืนดิน 5 เซนติเมตร 
   - วัดความสูงต้น จากจุดที่วัดเส้นรอบโคนถึงปลายยอด 
   - นับจ านวนกิ่งต่อต้น(ก่ิงต่อพุ่ม) 
   - วัดความยาวกิ่ง วัดจาก 2 กิ่งบริเวณกลางต้น และหาค่าเฉลี่ย 
   - นับการออกดอก (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   - ผลผลิตและคุณภาพ (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   - โรคและแมลง 
   6. ต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต รายได้ และผลตอบแทน (ไม่ได้ด าเนินการ) 
   7. การยอมรับของเกษตรกรต่อพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
   8. สรุปผลและแบบรายงาน 
 

- เวลาและสถานที่ : เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2559  แปลงเกษตรกรใน อ.ควนโดน จ.สตูล 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

เกษตรกรร่วมโครงการ นายศักรินทร์ แกสมาน ประกอบอาชีพท าการเกษตรและค้าขายผลผลิต
ทางการเกษตร  ปัจจุบันมีพ้ืนที่ถือครองเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการปลูกพืชผสมผสานรอบบริเวณบ้าน และที่
สวน โดยมีสวนยางพาราทั้งที่เปิดกรีดแล้ว ยังไม่ได้เปิดกรีด และเพ่ิงปลูก  มีสวนปาล์มที่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้แล้ว ยังไม่ได้ให้ผลผลิต และเพ่ิงปลูก  มีสวนไม้ผล ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด จ าปาดะ 
มะพร้าว และอ่ืนๆ  โดยแปลงปลูกกาแฟโรบัสตามีระยะทางห่างจากบ้านเกษตรกร ประมาณ 5 กิโลเมตร 
(ภาพที่ 1) เป็นพ้ืนที่เปิดใหม่ประมาณ 2 ไร่ มีสภาพพ้ืนที่เดิมเป็นที่ราบและเนินเตี้ย มีต้นไม้หลายชนิด 
หลายขนาดขึ้นปกคลุม  ซึ่งช่วงแรกของการเตรียมพ้ืนที่ ต้องท าการแผ้วถาง รื้อถอน เศษซากพืช และขน
ย้ายก้อนหินขนาดต่างๆ เพ่ือปรับพื้นที่แปลงให้พร้อมส าหรับการปลูกกาแฟเพ่ือท าการวิจัย (ภาพท่ี 2)  

และจากการเตรียมแปลงปลูกกาแฟโรบัสตา ในปี 2557 มีรายละเอียดการด าเนินงานวิจัยการ
ทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดสตูล ดังนี้ 
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พ้ืนที่วิจัย 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ระยะปลูก 
(เมตร) 

อายุต้น 
 

จ านวน 
(ต้น) 

ต้นพันธุ ์ หมายเหตุ 

แปลงปลูกใหม ่
ของนายศักรินทร์  
แกสมาน หมู่ท่ี 1  
(บ.ควนโดนใน)  
ต าบลควนโดน  
อ าเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 

2 3x 3 7 - 9 เดือน 
(ส.ค. 57) 

252 1.พันธุ์ควนโดน 
– เพาะเมล็ด 
จ านวน 70 ต้น 
2. พันธุ์ชุมพร 2 
– เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
จ านวน 63 ต้น 
3. พันธุ์ชุมพร 84 - 4 
– เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
จ านวน 56 ต้น 
4. พันธุ์ชุมพร 84 - 5 
– เสียบยอด  
จ านวน 63 ต้น 

- เริ่มปลูกวันที ่
12 สิงหาคม 57 
- ปลูกแล้วเสร็จ 
30 กันยายน 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ที่พักอาศัยของเกษตรกรและแปลงทดสอบกาแฟโรบัสตา(บน-ล่าง) ในอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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ภาพที่ 2 การปรับพ้ืนที่ของเกษตรกร และเตรียมแปลงทดสอบกาแฟโรบัสตา ในอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

การวิเคราะห์ดิน 
เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาที่ 2 ระดับความลึก คือ 0-15 เซนติเมตร และ 

15-30 เซนติเมตร ส่งวิเคราะห์ พบว่า มีความเป็นกรด-ด่างของดิน อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และค่าต่างๆ ได้ผลการวิเคราะหแ์ละการประเมิน ดังตารางที่ 1   

 



8 

 

ตารางท่ี 1  ค่าการวิเคราะห์(ดิน) ที่ได้จากแปลงปลูกกาแฟโรบัสตา ปี 2557-2558 

การ
วิเคราะห์

ดิน 
หน่วย 

กันยายน 2557 ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2558 
ที่ความลึก 

(ซม.) 
การ

ประเมิน 

ที่ความลึก 
(ซม.) 

การ
ประเมิน 

ที่ความลึก 
(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 ต่ า-ปาน

กลาง 
0.15 0.19 ต่ า-ปาน

กลาง 
0.12 0.16 ต่ า-ปาน

กลาง 
P mg/kg 1.68 6.18 ต่ า 1.76 6.08 ต่ า 1.77 6.13 ต่ 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 าหรับดินที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ ความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5 - 6.0 (สุรีรัตน์ 

ปัญญาโตนะ, 2554)  ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ดินในปี 2559 ซึ่งได้ท าการเก็บตัวอย่างดินในเดือนกันยายน 2559 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 2 พบว่า มีความเป็นกรดปานกลาง มีค่าใกล้เคียงค่ามาตรฐาน มี
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกกาแฟโรบัสตา  มีอินทรียวัตถุปานกลาง แต่มีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐาน และมีค่า
ไนโตรเจนต่ า-ปานกลาง  มีค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ขาดแคลน-ต่ า และมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานมาก  ค่า
โพแทสเซียมปานกลาง-เพียงพอ ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน  ค่าแคลเซียมขาดแคลน-ไม่ขาด แต่มีค่าต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน  ค่าแมกนีเซียมขาดแคลน แต่ในดินล่างตามค่ามาตรฐาน  ความต้องการปูนจากการวิเคราะห์ดิน
ต้องมีการเติมปูน  ค่าการน าไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ดิน แสดงว่าดินไม่เค็ม และดินแปลงปลูกจากการ
วิเคราะห์เป็นดินร่วนเหนียว ทั้งนี้ค่าต่างๆที่ได้ อาจมีสาเหตุมาจากพ้ืนที่ปลูกเป็นแปลงเปิดใช้ใหม่ ยังไม่มีธาตุ
อาหารในดินมาก อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียว ซึ่งธาตุอาหารต่างๆ อาจไม่สามารถเป็นประโยชน์ได้
เช่นเดียวกับดินร่วนที่มีความสมบูรณ์กว่า จึงต้องมีการเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน โดยการปรับโครงสร้างดิน
และเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ 

 



9 

 

ตารางท่ี 2  ค่าการวิเคราะห์(ดิน) ที่ได้จากแปลงปลูกกาแฟโรบัสตา ปี 2559 และค่ามาตรฐาน 

การวิเคราะห์ดิน หน่วย 
กันยายน 2559 

ค่ามาตรฐาน ที่ความลึก(ซม.) 
การประเมิน 

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 ต่ า-ปานกลาง  
P mg/kg 1.89 6.35 ขาดแคลน-ต่ 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 ไม่เค็ม - 
Soil Text.  ร่วนเหนียว ร่วนเหนียว   

 

การวางผังแปลงและก าหนดกรรมวิธี 
การวางผังและรูปแบบแปลงทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตา ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2557 คู่ไปกับ

การเตรียมพ้ืนที่ และก าหนดกรรมวิธีหลังจากปรับพ้ืนที่แล้วเสร็จ โดยมีต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์พ้ืนเมืองเพาะ
เมล็ด และกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน า 3 พันธุ์ ได้แก่ ชุมพร 2  ชุมพร 84-4  ชุมพร 84-5 ปลูกระยะ 3x3 
เมตร 6 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีกาแฟโรบัสตาครบทั้ง 4 พันธุ์ข้างต้น ดังภาพที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แปลงทดสอบกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปี 2557 
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การเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสตา 
ในปี 2557-2559 พ้ืนที่ด าเนินการวิจัยในอ าเภอควนโดน และในอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดสตูล ได้รับ

ผลกระทบจากฤดูกาลที่มีท้ังช่วงฤดูฝน มีฝนตกหนัก มีภาวะน้ าท่วมขังบางจุด และช่วงฤดูแล้ง ที่แห้งแล้ง ไม่มี
น้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2559 ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งยาวเป็นเวลานานกว่า 
5-6 เดือน  ซึ่งช่วงเวลาต่างๆ ดังกล่าว ก็อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ ทั้งในระยะแรกที่
เริ่มปลูกในช่วงปีที่ 1(2557) ต่อเนื่องในปีที่ 2-3(2558-59) ซึ่งอาจท าให้การเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสตา
ที่ปลูกในแปลง แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ในแต่ละช่วงดังกล่าว 

เนื่องจากในปี 2559 ในพ้ืนที่ปลูกประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ระบบการให้น้ าที่มี มีน้ าไม่เพียงพอ 
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นกาแฟตาย นอกเหนือจากสาเหตุอ่ืนๆเช่น พันธุ์หรือการดูแลรักษาต้น  แปลง
ปลูกกาแฟโรบัสในปี 2559 ในแต่ละแปลงย่อยมีจ านวนต้นกาแฟลดลง จากภาพ พ้ืนที่สีขาว ต้นกาแฟโรบัส
ตามีการเจริญเติบโตปกติ(หรือใกล้เคียงปกติ)  พ้ืนที่สีเหลือง(จาง) ต้นกาแฟมีการเจริญเติบโตผิดปกติ(โทรม
หรือเริ่มโทรม) และพ้ืนที่สีแดง ต้นกาแฟตาย(หรือใกล้ตาย) ดังภาพที่ 4-5  โดยกาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 
จะมีการตายของต้นน้อยที่สุด พันธุ์ชุมพร 84-4 พันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน และพันธุ์ชุมพร 84-5 มีการตายมาก
ที่สุดตามล าดับ ดังตารางที่ 3   
 

 
ภาพที่ 4 แปลงทดสอบกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.ควนโดน เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559 
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ภาพที่ 5 แปลงทดสอบกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.ควนโดน เดือนกันยายน  2559 
 

ตารางท่ี 3  จ านวนต้นกาแฟโรบัสตาในแต่ละพันธุ์ที่ปลูกในแปลง ปีเริ่มต้น 2557 และปีสิ้นสุด 2559 
พันธุ์กาแฟโรบัสตา จ านวนต้นกาแฟต่อพันธุ์(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% 
 

ในเบื้องต้นได้สอบถามถึงข้อจ ากัดของพันธุ์กาแฟของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะพันธุ์ชุมพร 84-5 
(เสียบยอด) จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ทราบว่าพันธุ์ดังกล่าว ที่มี
การเพาะเลี้ยงเยื่อจนเป็นต้นที่ใช้เสียบยอด มีข้อจ ากัดในการเจริญเติบโต โดยมีอัตราการตายสูง ทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและในโรงเรือน และเมื่อปลูกในสภาพแปลง หากปฏิบัติดูแลรักษาต้นไม่ดี หรือแม้กระทั่งดูแล
ดีแล้ว อาจพบมีการหักเสียหายบริเวณรอยต่อจากการเสียบยอดในแปลงปลูก  จากข้อมูลดังกล่าวจึงอาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 84-5 มีจ านวนต้นที่ตายมากที่สุด แตกต่างจากอีก 2 พันธุ์ คือ ชุมพร 
2 และชุมพร 84-4 ซึ่งมีความแข็งแรงกว่า  และจากการสอบถามเกษตรกรในพันธุ์กาแฟพ้ืนเมืองควนโดน 
พบว่า จ านวนต้นตายที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ และอาจมีสาเหตุมาจาก
การเตรียมต้นพันธุ์ในช่วงแรกของการปลูก ซึ่งเกษตรกรน าต้นที่งอกจากเมล็ดมาปลูก โดยต้นกาแฟดังกล่าว 
อาจยังไม่แข็งแรง หรือได้รับความกระทบกระเทือนทั้งรากและต้น จึงท าให้มีจ านวนต้นตายมากเช่นกัน 
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จากข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟที่ท าการบันทึกไว้ ตั้งแต่ปี 2557-2259 ได้แก่ ความสูงของ
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น เส้นรอบวงต้น ขนาดทรงพุ่ม จ านวนกิ่ง ความยาวกิ่ง จ านวนข้อต่อกิ่ง และความ
ยาวข้อ ดังตารางที่ 4-7 พบว่า มีค่าท่ีได้แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ โดยมีแนวโน้มว่ากาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 
จะมีค่าต่างๆ สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 84 -4  พันธุ์ชุมพร 84-5 และพันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นและเส้นผ่านศูนย์กลางต้นของต้นกาแฟโรบัสตา (พันธุ์ที่ 1 กาแฟพ้ืนเมือง
ควนโดน  พันธุ์ที่ 2 กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2  พันธุ์ที่ 3 กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 84-4 และพันธุ์ที่ 4 
กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 84-5) 

พันธุ์ 
ความสูงต้น(เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางต้น(เซนติเมตร) 

ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม 
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 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 

 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงต้นและขนาดทรงพุ่มของต้นกาแฟโรบัสตา  

พันธุ์ 
เส้นรอบวงต้น(เซนติเมตร) ขนาดทรงพุ่ม(เซนติเมตร) 

ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม 
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 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 

 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยจ านวนกิ่งและความยาวกิ่งของต้นกาแฟโรบัสตา  

พันธุ์ 
จ านวนกิ่ง(กิ่ง) ความยาวกิ่ง(เซนติเมตร) 

ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม 
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 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
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ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ยจ านวนข้อต่อกิ่งและความยาวข้อของต้นกาแฟโรบัสตา  

พันธุ์ 
จ านวนข้อต่อกิ่ง(ข้อ) ความยาวข้อ(เซนติเมตร) 

ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 59 เพ่ิม ตุลาคม 57 กันยายน 58 กันยายน 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 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
 

หลังจากปลูกกาแฟแล้วเสร็จในปี 2557  ต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์ต่างๆ มีการเจริญเติบโตดี แต่มีค่าการ
เจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสตาแต่ละพันธุ์ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากความต่างพันธุ์ อายุ และลักษณะ
ภายนอกไม่เหมือนกัน (จากตารางรายละเอียดการด าเนินงานวิจัย) แต่ในปี 2558 ต้นกาแฟบางพันธุ์มีการ
เจริญเติบโตไม่ดีและพบมีการตาย และปัจจุบัน ปี 2559 ต้นกาแฟโรบัสตาในแต่ละพันธุ์ มีทั้งที่เจริญเติบโต
ปกติ เริ่มแสดงการเจริญเติบโตที่ไม่ปกติ และต้นที่ตาย จากสาเหตุต่างๆ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวในแต่
ละปี มีความแตกต่างกันในแต่ละค่าการเจริญเติบโตและแต่ละพันธุ์ที่ทดสอบ  โดยข้อมูล ณ กันยายน 2559 
พบว่า กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 มีจ านวนต้นที่มีอยู่มากที่สุดและมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงที่สุด แต่ยัง
ไม่มีการให้ผลผลิต คาดว่าจะมีผลผลิตในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการเจริญเติบโต 
 

 การเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสตาในแปลงเกษตรกร ปี 2557-2559 และปีต่อๆไป 
 
 ปีที่ 1        ปลูกปี 2557(เดือนกันยายน) 
 
 ปีที่ 2        ได้ข้อมลูการเจริญเติบโตในปีท่ี 1  
         (ปี 2558) 
 ปีที่ 3        ได้ข้อมลูการเจริญเติบโตในปีท่ี 2  
         (ปี 2559) 
 ปีที่ 4        ได้ข้อมลูการเจริญเติบโตในปีท่ี 3  
         และผลผลิตปีแรก (จะไม่ใช้ในการ 
         วิเคราะหผ์ลผลิต) 
 ปีที่ 5        ได้ข้อมลูการเจริญเติบโตในปีท่ี 4  
         และผลผลิตปีท่ี 2 (ใช้วิเคราะห์ 
         ผลผลติได้) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

พ้ืนที่ท าการวิจัยแปลงทดสอบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดสตูลของเกษตรกร 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นพ้ืนที่เปิดใหม่ มีการปรับพ้ืนที่แปลงให้พร้อมส าหรับการปลูกกาแฟ  ซึ่งจาก
การเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบส่งวิเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2557-2559 ค่าการวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ ความเป็น

ปลูกต้นกาแฟโรบัสตา จากต้นกล้าอายุ 8-10 เดือน 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายปุลูกประมาณ 1 ปี 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายปุลูกประมาณ 2 ปี 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายปุลูกประมาณ 3 ปี 

ต้นกาแฟโรบัสตา อายปุลูกประมาณ 4 ปี 
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กรด-ด่างของดิน อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  แคลเซียม 
และแมกนีเซียม ยังคงมีน้อย และการประเมินค่าต่างๆ ยังอยู่ในช่วงต่ าถึงขาดแคลน และผลการวิเคราะห์ดิน
ในปี 2559 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า มีค่าต่างๆ เพ่ิมขึ้นบ้าง แต่ยังคงต่ ากว่าค่ามาตรฐาน อาจมี
สาเหตุมาจากพ้ืนที่ปลูกเป็นแปลงใหม่ ยังไม่มีธาตุอาหารในดินมาก จึงต้องมีการเ พ่ิมความสมบูรณ์ของดิน 
โดยการปรับปรุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ ดังตารางผนวก 1-2 

ในการวางผังและรูปแบบแปลงทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตา โดยมีต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์พ้ืนเมืองเพาะ
เมล็ด และกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน า 3 พันธุ์ ได้แก่ ชุมพร 2  ชุมพร 84 -4  ชุมพร 84-5 ปลูก 6 แปลงย่อย 
แต่ละแปลงย่อยมีกาแฟโรบัสตาครบทั้ง 4 พันธุ์ข้างต้น ไม่สามารถวิเคราะห์ตามแบบ RCB ได้ เนื่องจากมีการ
วางแผนการทดลองไม่ถูกต้อง  ซึ่งใน 1 ซ้ า จะต้องมีพันธุ์กาแฟโรบัสตาครบทุกพันธุ์ และมีจ านวนต้นเพียงพอ
ต่อการเก็บข้อมูล ตามข้อก าหนดทางสถิติ  จึงควรมีผังแปลงดังกล่าว ดังภาพผนวก 

จากปี 2557  ต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์ต่างๆ มีการเจริญเติบโตดี แต่มีค่าการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ
โรบัสตาแต่ละพันธุ์ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากความต่างพันธุ์ อายุ และลักษณะภายนอกไม่เหมือนกัน แต่ในปี 
2558 ต้นกาแฟบางพันธุ์มีการเจริญเติบโตไม่ดีและมีการตาย  โดยเฉพาะเมื่อปี 2559 ในพ้ืนที่ปลูกประสบ
ปัญหาภัยแล้งยาวนานกว่า 5-6 เดือน  ระบบการให้น้ าที่มี มีน้ าไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้น
กาแฟตาย นอกเหนือจากสาเหตุอื่นๆเช่น พันธุ์หรือการดูแลรักษาต้น  แปลงปลูกกาแฟโรบัสในปี 2559 ในแต่
ละแปลงย่อยมีจ านวนต้นกาแฟลดลง  โดยกาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 จะมีการตายของต้นน้อยที่สุด พันธุ์
ชุมพร 84-4 พันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน และพันธุ์ชุมพร 84-5 มีการตายมากที่สุดตามล าดับ เนื่องจากข้อจ ากัด
ของพันธุ์ชุมพร 84-5 (เสียบยอด) และการเตรียมต้นพันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน ตามท่ีให้ข้อมูลไว้ในผลการทดลอง   

ซ่ึงจากข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟที่ท าการบันทึกไว้ ตั้งแต่ปี 2557-2559 ได้แก่ ความสูงของ
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น เส้นรอบวงต้น ขนาดทรงพุ่ม จ านวนกิ่ง ความยาวกิ่ง จ านวนข้อต่อกิ่ง และความ
ยาวข้อ ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ โดยข้อมูล ณ กันยายน 2559 มีแนวโน้มว่ากาแฟโรบัสตา
พันธุ์ชุมพร 2 จะมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 84-4  พันธุ์ชุมพร 84-5 และ
พันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน ตามล าดับ และเมื่อดูจากต้นที่ยังเจริญเติบโตอยู่ กาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 มีจ านวน
ต้นอยู่มากที่สุดและมีค่าการเจริญเติบโตต่างๆ สูงที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ชุมพร 84-4 พันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน
และพันธุ์ชุมพร 84-5  

ดังนั้น หากจะมีการแนะน าพันธุ์กาแฟโรบัสตาเพ่ือปลูกอย่างน้อย 2 พันธุ์  การเลือกพันธุ์แนะน าพันธุ์
ชุมพร 2 ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือปลูกสลับแถวกับพันธุ์พ้ืนเมือง คือ พันธุ์พ้ืนเมืองควนโดน ในพื้นที่อ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล หรือในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ต้องมีการทดสอบเพ่ือหาพันธุ์กาแฟโรบัสตาที่เหมาะสม ซึ่งหากมี
พันธุ์ที่เหมาะสม ที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดี ก็จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่และอาจเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตได้ในอนาคต แตจ่ากการวิจัยที่ผ่านมา ต้นกาแฟภายใต้การทดลองยังไม่มีการให้ผลผลิต โดยคาดว่าจะ
มีผลผลิตในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการเจริญเติบโต ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในท้ายเรื่องผลการทดลอง ซึ่งจาก
ข้อมูลต่างๆ ก็คาดว่าต้นกาแฟโรบัสตาพันธุ์ชุมพร 2 และ ชุมพร 84-4 จะมีการออกดอก จนให้ผลผลิตก่อน 
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เนื่องจากความสมบูรณ์ของต้น และพันธุ์พ้ืนเมืองควนโดนก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน และควรสนับสนุนให้เพ่ิม
พ้ืนที่ปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่จะตอบสนองต่อการผลิตในพ้ืนที่ได้  

 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรผู้สนใจปลูกกาแฟโรบัสตา ในอ าเภอควนโดน และอ าเภออ่ืนๆในจังหวัดสตูล และในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ในภาคใต้ตอนล่าง ทั้งที่มีการปลูกเดิมและต้องการปลูกใหม่ รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องที่สนใจ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนางานวิจัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) - 

 
 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2547.  ระบบการจัดการคุณภาพ GAP กาแฟส าหรับเกษตรกร.  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.  

วลัยภรณ์  ชัยฤทธิไชย. 2551.  การพัฒนากาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย.  ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี 
ส านักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 กรมวิชาการเกษตร. 

สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ และปานหทัย นพชินวงศ์. 2553. การพัฒนาระบบการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร.  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร. 

สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ  ปานหทัย นพชินวงศ์ และศุภรัฐ เลี้ยงเจี้ยง. 2554.  เอกสารแนะน า กาแฟโรบัสต้า 
พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร.  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 

สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ  ปานหทัย นพชินวงศ์ และศุภรัฐ เลี้ยงเจี้ยง.  2554. เอกสารแนะน า การใส่ปุ๋ยกาแฟ  
โรบัสต้า.  ศูนย์วิจัยพืชสวนชมุพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2550.  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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13. ภาคผนวก 

ตารางผนวก 1 ค าแนะน าในการใส่ปุ๋ยกาแฟโรบัสตาช่วงอายุ 1-3 ปีแรก 
ระยะเวลา การใส่ปุ๋ยแบบผสมปุ๋ยใช้เอง การใส่ปุ๋ยแบบให้ปุ๋ยผสมส าเร็จ 

ชนิดปุ๋ย ปริมาณต่อต้น ชนิดปุ๋ย ปริมาณต่อต้น 
ปีท่ี 1                                                   

หลังปลูก ฟ้ืนตัวแล้วจึงเริ่มให้ 
และให้ทุก 1-2 เดือน ในช่วงที่

ยังมีฝน 

                                           
46-0-0 : 18-46-0 : 0-0-
60  ผสมกัน อัตรา 1 : 1 : 
1  

                     
25-30 กรัม    

ต่อต้น 

                        
15-15-15 

 

46-0-0 

                      
300 กรัมต่อต้น 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

100 กรัมต่อต้น 
ปลายฤดูฝน 

ปุ๋ยอินทรีย์  1-2 กิโลกรัมต่อต้น 
ปีท่ี 2                                                     

เริ่มให้เมื่อฝนตกครั้งแรก และ
ให้ทุก 1-2 เดือน ช่วงที่ยังมีฝน 

                                           
46-0-0 : 18-46-0 : 0-0-
60  ผสมกัน อัตรา 1 : 1 : 
1  

                     
30-50 กรัม 

                        
15-15-15 

 

46-0-0 

                      
500 กรัมต่อต้น 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

300 กรัมต่อต้น 
ปลายฤดูฝน 

ปุ๋ยอินทรีย์  1-2 กิโลกรัมต่อต้น 
ปีท่ี 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 กิโลกรัมต่อ
ต้น แบ่งใส่ 2 
ครั้ง 300 กรัม
ต่อต้น ปลาย

ฤดูฝน 
กรกฎาคม                                      

(หลังจากครั้งที่แล้ว 2 เดือน) 
46-0-0                                  
0-0-60 

60 กรัม          
60 กรัม 

กันยายน                                        
(หลังจากครั้งที่แล้ว 2 เดือน) 

46-0-0                                  
0-0-60 

60 กรัม          
60 กรัม 

ธันวาคม                                              
(หลังเก็บเก่ียว) 

46-0-0                                  
0-0-60 

60 กรัม          
60 กรัม 

ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 3-5 กิโลกรัม                                                                                           
ปูนขาว/โดโลไมต์ 0.5-1 กิโลกรัม 

ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูลของ สุรีรัตน์ และคณะ (2554) 
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ตารางผนวก 2 ค าแนะน าในการใส่ปุ๋ยกาแฟโรบัสต้าที่ให้ผลผลิตแล้ว 
ระยะเวลา การใส่ปุ๋ยแบบผสมปุ๋ยใช้เอง การใส่ปุ๋ยแบบให้ปุ๋ยผสมส าเร็จ 

ชนิดปุ๋ย ปริมาณต่อต้น ชนิดปุ๋ย ปริมาณต่อต้น 

หลังการเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่งกาแฟแล้ว 

(กุมภาพันธ-์มีนาคม) 

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ย 46-0-0 (ยูเรีย) 

4-5 กิโลกรัม 

75-100 กรัม 

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมัก 

ปุ๋ย 46-0-0  

4-5 กิโลกรัม 

75-100 กรัม 

ระยะขยายผล 

(พฤษภาคม-มิถุนายน) 

ปุ๋ย 46-0-0 (ยูเรีย) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 

100-150 กรัม 

150-200 กรัม 

ปุ๋ย 15-15-15 250-350 กรัม 

ช่วงสะสมน้ าหนัก 

(กรกฎาคม-สิงหาคม) 

ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ย 46-0-0 (ยูเรีย) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 

4-5 กิโลกรัม 

75-100 กรัม 

75-100 กรัม 

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมัก 

ปุ๋ย 15-15-15 

4-5 กิโลกรัม 

250-350 กรัม 

ก่อนการเก็บเกี่ยว 

(กันยายน-ตุลาคม) 

ปุ๋ย 46-0-0 (ยูเรีย) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) 

50-100 กรัม 

75-100 กรัม 

20-30 กรัม 

ปุ๋ย 13-13-21 250-350 กรัม 

ที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (2553) 
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ภาพผนวก แสดงผังแปลงทดสอบกาแฟโรบัสตา แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี(พันธุ์) และ 5 ซ้ า(แปลง) 


