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1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนากาแฟ 

Research and Development on Coffee   

 

2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ผลิตกาแฟ 

กิจกรรม   :  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ศึกษาผลของการให้น ้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตกาแฟ    

อะราบิกาช่วงฤดูแล้งในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   : นายกรกช จันทร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            : นางศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม ่

             : นายวีระ วรปิติรังส ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ    

ศึกษาผลของการให้น ้าและไม่ให้น ้ากับต้นกาแฟอะราบิกาช่วงฤดูแล้ง ที่มีต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตกาแฟ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี T-test ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม่ พบว่าต้นกาแฟอะราบิกาที่มีการให้น ้าแบบมินิสปริงเกอร์ ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ 

ถึงพฤษภาคม) การเจริญเติบโตทางด้านความสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น และขนาดทรงพุ่ม มี

การเจริญที่ดีกว่าต้นกาแฟอะราบิกาที่ไม่ให้น ้า (ปล่อยตามธรรมชาติ) ส้าหรับผลผลิตในปี 2560 ถึง 

2562 พบว่าต้นกาแฟที่มีการให้น ้ามีจ้านวนข้อต่อกิ่งและจ้านวนผลต่อข้อมากกว่า และผลผลิตกาแฟ

เฉลี่ยต่อต้นทั งกาแฟผลสดและกาแฟกะลา มากกว่าต้นกาแฟอะราบิกาที่ไม่มีการให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง  

 

ค้าส้าคัญ : การให้น ้า ฤดูแล้ง ผลผลิต กาแฟอะราบิกา 

 

 

 



5. ค าน า                                  

กาแฟ (Coffea spp.) เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชเครื่องดื่มยอดนิยมที่แพร่หลายทั่วโลก (มานพ 

และคณะ, 2551) ปัจจุบันกาแฟที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแพร่หลายนั นมี 2 ชนิด คือ กาแฟอะราบิ

กา (Coffea arabica L.) และกาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora Pierre ex Frochner) (Naka et 

al., 2004) โดยความต้องการกาแฟของตลาดโลกร้อยละ 90 เป็นกาแฟอะราบิกา เนื่องจากมีความ

หอมและรสชาติของกาแฟดีกว่า อีกทั งยังมีปริมาณคาเฟอีนน้อย ท้าให้ผู้บริโภคดื่มได้บ่อย จึงนิยม

น้าไปใช้ในการบริโภคเป็นกาแฟสด (ธิดารัตน์ และคณะ, 2560) แหล่งปลูกกาแฟอะราบิกาทาง

ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาแฟอะราบิกามีถิ่นก้าเนิดในป่าพื นที่สูงทางตะวันตก

เฉียงใต้ของประเทศเอธิโอเปีย และที่ราบสูงโบมา ในประเทศซูดาน (Pohlan and Janssens, 2010; 

Kuit et al., 2004) กาแฟอะราบิกา เป็นกาแฟที่ให้ผลผลิตที่สูง มีรสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอมของ

กาแฟมากและมีปริมาณคาเฟอีน (caffeine) ค่อนข้างต่้า ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ (Pohlan and 

Janssens, 2010) ปัจจุบันจากการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาโดยกรมวิชาการเกษตร จนได้พันธุ์

รับรองคือ เชียงใหม่ 80 ให้ผลผลิตน ้าหนักแห้งเฉลี่ย 500-900 กรัม/ต้น เมื่ออายุ 7 ปี ให้สารกาแฟ

เฉลี่ย 215 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์แนะน้า H420/9 ให้ผลผลิตน ้าหนักแห้งเฉลี่ย 400-550 กรัม/ต้น 

เมื่ออายุ 6 ปี ให้สารกาแฟเฉลี่ย 158-222 กิโลกรัม/ไร่ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562)  

น ้าเป็นปัจจัยการผลิตหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเป็นปัจจัยส้าคัญใน

กระบวนการสรีรวิทยาและกระบวนการทางเคมีในพืช ทั งในด้านการสร้างพลังงานของพืช เช่น การ

สังเคราะห์แสงโดยที่น ้าเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการสังเคราะห์แสงของพืช การจัดหาอาหารในพืช อัน

ได้แก่ การดูดน ้าและแร่ธาตุอาหาร การล้าเลียงภายในพืช การจัดการเพาะปลูก ในกาแฟจะมีรากที่

ค่อนข้างลึกประมาณ 100-200 เซนติเมตร การที่จะให้น ้ากับกาแฟต้องพิจารณาเรื่องของการระบาย

น ้าด้วย ซึ่งระยะวิกฤติของพืชชนิดต่างๆ ระยะเวลาที่พืชขาดน ้าและจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผลผลิตโดยตรงมากที่สุด  ส่วนใหญ่แล้วช่วงวิกฤติในความต้องการน ้าของพืชจะอยู่ในระยะที่พื ชออก

ดอกหรือติดผล  เพราะจะท้าให้กระทบกระเทือนถึงขนาดของผล  การเกิดของเมล็ดหรือผลผลิตของ

พืชได้  

กรมวิชาการเกษตร (2548) รายงานว่าการให้น ้าแบบสปริงเกอร์ ในช่วงฤดูแล้งส้าหรับพื นที่

ปลูกในสภาพกลางแจ้งและมีแหล่งน ้า ถ้าสามารถให้น ้าปริมาณมากกว่า 15–20 มิลลิลิตร จะช่วยท้า

ให้ดอกกาแฟบานพร้อมกันได้  

สถาบันวิจัยพืชสวน (2553) รายงานว่าการให้น ้าหลังจากดอกพ้นระยะพักตัวท้าให้ดอกบาน

ได้เต็มที่อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้าให้การเก็บเก่ียวผลกาแฟพร้อมกัน  



Browning (1975) พบว่าเมื่อต้นกาแฟได้รับความเครียดจากการขาดน ้า ตาดอกจะเข้าสู่การ

พักตัว และหากต้นกาแฟได้รับน ้าอย่างเพียงพออีกครั ง ตาดอกพ้นจากระยะพักตัวและดอกบาน

ภายใน 8-12 วัน ซึ่งการจัดการให้น ้าในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นตัวก้าหนดอายุการเก็บเกี่ยวของ

กาแฟได้  

Crisosto et al. (1992) รายงานว่าตาดอกที่ แก่จัดเท่ านั นที่ มีการบาน เกิดจากการ

ตอบสนองต่อความเครียดของการขาดน ้า ขึ นกับระยะเวลาที่ได้รับความเครียด รวมถึงระดับน ้าที่ได้รับ

อีกครั งและหากได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ไม่เพียงมีผลต่อตาดอกที่แก่จัดเท่านั น  แต่ท้าให้ตา

ดอกท่ียังอ่อนอยู่ทยอยกันเจริญเป็นดอกกาแฟที่บานในระยะต่อมา  

Drinnan and Menzel (1994) รายงานว่าการออกดอกหลายๆ ครั งของต้นกาแฟเกี่ยวข้อง

กับปริมาณน ้าที่ต้นได้รับในแต่ละครั งหลังจากที่ต้นกาแฟได้รับความเครียดจากการขาดน ้า ท้าให้ตา

ดอกที่แก่เต็มที่พ้นระยะพักตัวมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา ดอกบานในแต่ละรุ่นไม่พร้อมกัน ท้า

ให้ผลสุกแก่ไม่พร้อมกัน  

Mes (1957) รายงานว่าความเครียดจากการขาดน ้าท้าให้ตาดอกกาแฟเข้าสู่ระยะพักตัว  

และการให้น ้าจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นให้ตาดอกกาแฟที่พักตัวนั นมีการพัฒนาไปเป็นดอกบานได้

ภายใน 8-12 วัน  

การปลูกกาแฟอะราบิกาบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยน ้าฝนตาม

ธรรมชาติประกอบกับพื นที่ปลูกมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ความชื นสูง และมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยแต่

ละปีค่อนข้างมาก การใช้วัสดุคลุมโคนต้นในช่วงฤดูแล้ง การปลูกกาแฟอะราบิกาภายใต้สภาพร่มเงา

โดยอาศัยป่าไม้ธรรมชาติและปลูกในระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ผลเมืองหนาว เช่น มะคาเดเมียนัท บ๊วย 

หรือปลูกไม้บังร่ม จะช่วยลดการสูญเสียน ้าในดินและต้นกาแฟ สามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ตลอดช่วงฤดู

แล้ง (ช่วงเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม) กาแฟอะราบิกาปลูกกันในเขตที่มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยระหว่าง 

800-2,500 มิลลิ เมตรต่อปี  ปริมาณน ้าฝนที่ เหมาะสมอยู่ระหว่า ง 1,400-1,600 มิลลิลิตรต่อปี 

นอกจากปริมาณน ้าฝนแล้ว การกระจายตัวของฝนเป็นสิ่งที่ส้าคัญมากกว่า โดยเฉพาะการกระจายตัว

ที่ดี จะต้องมีระยะเวลาฝนแล้ง 2-3 เดือนเพื่อกระตุ้นให้กาแฟสร้างตาดอก การที่กาแฟขาดน ้าช่วงการ

ขยายผล ถือเป็นช่วงวิกฤตของกาแฟระยะที่ผลก้าลังเติบโตท้าให้เมล็ดกาแฟมีขนาดเล็กได้ เนื่องจาก

น ้ามีส่วนส้าคัญในการพัฒนาของผลกาแฟ และหากไม่มีการจัดการเรื่องน ้าในการผลิตกาแฟก็จะเกิด

ปัญหาในการผลิตกาแฟขึ น ดังนั นการทดลองศึกษาผลของการให้น ้าที่มีต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตกาแฟอะราบิกาในพื นที่ภาคเหนือตอนบน ควรที่จะมีการสนับสนุน ด้านงานวิจัยและพัฒนา

ครบวงจร เมื่อได้เทคโนโลยีแล้วควรมีการขยายผลไปในแต่ละสภาพแวดล้อม ร่วมกับเทคโนโลยีการ

ผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื นที่  การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ นในแหล่งปลูกเดิม ด้านการจัดการน ้าใน



สวนกาแฟ จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกด้านหนึ่งมากกว่าการขยายพื นที่ปลูกและพื นที่ปลูกกาแฟอะรา

บิกาส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวน   

 

6. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. ต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 อายุ 5-7 ปี ในพื นที่การทดลองทั งหมด 1 ไร่ 

2. อุปกรณ์วางระบบน ้า แบบมินิสปริงเกอร์ 

3. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-50  

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของกรรมวิธี โดยใช้ t-test คือ 

กรรมวิธีที ่1 ให้น ้าต้นกาแฟแบบมินิสปริงเกอร์ ทุกๆ 3 วัน  

กรรมวิธีที ่2  ไม่ให้น ้า ปล่อยตามธรรมชาติ 

 2. เตรียมต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 อายุ 5-7 ปี ในพื นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเชียงใหม่ พื นที่การทดลอง 1 ไร่ 

 3. เตรียมระบบการให้น ้าแบบมินิสปริงเกอร์ ในพื นที่แปลงปลูกกาแฟ 

 4. ให้น ้าต้นกาแฟตามกรรมวิธี หลังจากตัดแต่งกิ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 

          5. ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 70 g/ต้น ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 22 g/ต้น ปุ๋ย 0-0-

50 อัตรา 53 g/ต้นแบ่งใส่ 3 ครั ง/ปี ในช่วงระยะหลังการตัดแต่งต้นกาแฟ ระยะพัฒนาผล และระยะ

ก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต  

 6. หลังจากการเก็บผลผลิต ตัดแต่งกิ่งแบบต้นเดี่ยว เมื่อยอดอ่อนต้นกาแฟมีความสูง 

ประมาณ 170-180 เซนติเมตร ให้ตัดยอดเหลือ ประมาณ 140-150 เซนติเมตร และต้องคอยตัดยอด

อ่อนที่แตกออกมาใหม่ทิ ง 

 

การบันทึกข้อมูล 

1. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 

2. องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ้านวนข้อต่อกิ่ง และจ้านวนผลต่อข้อ 

3. การเข้าท้าลายของโรคและแมลง 

3. น ้าหนักผลผลิต ได้แก่ กาแฟผลสด และกาแฟกะลา 

 



สถานที่ท าการทดลองและเก็บข้อมูล 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ: 

 ปีที่เริ่มต้น  ตุลาคม 2558  ปีที่สิ นสุด  กันยายน 2562 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การเจริญเติบโตของต้นกาแฟอะราบิกา  

การเจริญเติบโตทางด้านความสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น และขนาดทรงพุ่ม ตั งแต่ปี 

2559-2562 พบว่า ในปี 2559 การเจริญเติบโตในทุกด้านของต้นกาแฟ จากทั ง 2 กรรมวิธี ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งความสูงของต้นอยู่ระหว่าง 152.11-154.05 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคน

ต้น 12.02-12.09 มม.ขนาดทรงพุ่มแนวเหนือ-ใต้ 129.68-132.64 ซม.และแนวตะวันออก-ตก 

134.18-138.09 ซม. (ตารางท่ี 1)  

ในปี 2560 การเจริญเติบโตด้านความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้นกาแฟที่ให้น ้า

ในช่วงฤดูแล้ง เท่ากับ 175.15 ซม. และ 19.72 มม. ตามล้าดับ ซึ่งเจริญได้ดีกว่าและแตกต่างกันทาง

สถิติ จากต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า เท่ากับ 164.28 ซม. และ 18.36 มม. ในขณะที่ขนาดทรงพุ่มไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติของทั ง 2 กรรมวิธี ด้านแนวเหนือ-ใต ้อยู่ระหว่าง 132.48-133.65 ซม. และ

แนวตะวันออก-ตก 133.80-136.58 ซม. (ตารางที่ 2)  

ปี 2561 และ 2562 การเจริญเติบโตทุกด้านของต้นกาแฟที่มีการให้น ้าช่วงฤดูแล้ง สูงกว่า

และแตกต่างกันทางสถิติ จากต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า โดยในปี 2561 การเจริญเติบโตของต้นกาแฟ

ด้านต่างๆ ในกรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 ด้านความสูงเท่ากับ 163.53 และ 141.65 ซม. ตามล้าดับ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น 27.66 และ 23.09 มม. ตามล้าดับ ขนาดความกว้างทรงพุ่มแนวเหนือ-

ใต้ 148.08 และ 125.13 ซม. ตามล้าดับ และแนวตะวันออก-ตก 146.12 และ 124.76 ซม. 

ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) ในปี 2562 การเจริญเติบโตด้านความสูงในกรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 

เท่ากับ 171.37 และ 152.88 ซม. ตามล้าดับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น 35.90 และ 27.60 มม. 

ตามล้าดับ ขนาดความกว้างทรงพุ่มแนวเหนือ-ใต้ 148.72 และ 116.98 ซม. ตามล้าดับ และแนว

ตะวันออก-ตก 146.81 และ 113.42 ซม. ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4)  

ผลจากการให้น ้ากับต้นกาแฟอะราบิกาในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้ต้นกาแฟมีการเจริญด้านความสูง

ของและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้นมากกว่าต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา



ของ Chemura (2014) ที่พบว่าการให้น ้าในปริมาณที่สูงและมากเพียงพอ ส่งผลให้การเจริญความสูง

ต้นและขนาดล้าต้นของกาแฟ มากกว่าต้นกาแฟที่ได้รับน ้าในปริมาณที่น้อยหรือขาดน ้า 

 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น และขนาดทรงพุ่มกาแฟ ปี 2559 

 

กรรมวิธี  ความสูงต้น 

(ซม.) 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

โคนต้น (มม.) 
 ความกวา้งทรงพุ่ม (ซม.) 

   แนวเหนือ-ใต้ แนวตะวันออก-ตก 

ให้น ้า (T1)  154.05  12.29  132.64 138.09 

ไม่ให้น ้า (T2)  152.11  12.02  129.68 134.18 

T-test  ns  ns  ns ns 

 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น และขนาดทรงพุ่มกาแฟ ปี 2560 

 

กรรมวิธี  ความสูงต้น  

(ซม.) 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

โคนต้น (มม.) 
 ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 

   แนวเหนือ-ใต้ แนวตะวันออก-ตก 

ให้น ้า (T1)  175.15  19.72  133.65 136.58 

ไม่ให้น ้า (T2)  164.28  18.36  132.48 133.80 

T-test  *  *  ns ns 

 

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น และขนาดทรงพุ่มกาแฟ ปี 2561 

 

กรรมวิธี  ความสูงต้น 

(ซม.) 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

โคนต้น (มม.) 
 ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 

   แนวเหนือ-ใต้ แนวตะวันออก-ตก 

ให้น ้า (T1)  163.53  27.66  148.08 146.12 

ไม่ให้น ้า (T2)  141.65  23.09  125.13 124.76 

T-test  **  **  ** ** 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น และขนาดทรงพุ่มกาแฟ ปี 2562 
 

กรรมวิธี  ความสูงต้น 

(ซม.) 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

โคนต้น (มม.) 
 ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 

   แนวเหนือ-ใต้ แนวตะวันออก-ตก 

ให้น ้า (T1)  171.37  35.90  148.72 146.81 

ไม่ให้น ้า (T2)  152.88  27.60  116.98 113.42 

T-test  **  **  ** ** 

 

  
ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตต้นกาแฟอะราบิกาจากกรรมวิธีที่ให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง (ก.) และไม่ให้น ้า 

ปล่อยตามสภาพธรรมชาติ (ข.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ก. 



 

 

   
ภาพที ่2 การติดดอกของต้นกาแฟอะราบิกาจากกรรมวิธีที่ให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง (ก.) และไม่ให้น ้า 

ปล่อยตามสภาพธรรมชาติ (ข.) 

  

 2. องค์ประกอบผลผลิตต้นกาแฟอะราบิกา 

จ้านวนข้อต่อกิ่งและจ้านวนผลต่อข้อ ปี 2560 จ้านวนข้อต่อกิ่งต้นกาแฟอะราบิกาที่มีการให้

น ้าและไม่มีการให้น ้า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ระหว่าง 13.29-13.88 ข้อ/กิ่ง แต่จ้านวนผล

ต่อข้อของต้นกาแฟที่มีการให้น ้าเท่ากับ 14.01 ผล/ข้อ ซึ่งมากกว่าและแตกต่างกันทางสถิติจากต้น

กาแฟที่ไม่มีการให้น ้า ทีม่ีจ้านวน 12.19 ผล/ข้อ  

ในปี 2561 และ 2562 จ้านวนข้อต่อกิ่งและจ้านวนผลต่อข้อของต้นกาแฟที่มีการให้น ้า 

มากกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า ในปี 2561 จ้านวนข้อต่อกิ่งเท่ากับ 

15.31 และ 12.26 ข้อ/กิ่ง ตามล้าดับ และจ้านวนผลต่อข้อเท่ากับ 14.27 และ 11.95 ผล/ข้อ 

ตามล้าดับ และในปี 2562 จ้านวนข้อต่อกิ่งเท่ากับ 15.03 และ 11.85 ข้อ/กิ่ง ตามล้าดับ และจ้านวน

ผลต่อข้อเท่ากับ 12.79 และ 11.91 ผล/ข้อ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 5)  

 

 

ก. ข. 



ตารางที่ 5 องค์ประกอบผลผลิต จ้านวนข้อต่อกิ่ง และจ้านวนผลต่อข้อ ฤดูกาลผลิตปี 2560, 2561 และ 2562 

 

กรรมวิธี 

ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 

จ้านวนข้อ/

กิ่ง 

จ้านวนผล/

ข้อ 

 จ้านวนข้อ/

กิง่ 

จ้านวนผล/

ข้อ 

 จ้านวนข้อ/

กิ่ง 

จ้านวนผล/

ข้อ 

ให้น ้าแบบน ้าหยด (T1) 13.88 14.01  15.31 14.27  15.03 12.79 

ไม่ให้น ้า (T2) 13.29 12.19  12.26 11.95  11.85 11.91 

T-test ns **  ** **  ** * 

 

  
ภาพที่ 3 จ้านวนข้อต่อกิ่งของต้นกาแฟอะราบิกาจากกรรมวิธีที่ให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง (ก.) และไม่ให้น ้า 

ปล่อยตามสภาพธรรมชาติ (ข.) 

  
ภาพที่ 4 จ้านวนผลกาแฟต่อข้อของต้นกาแฟอะราบิกาจากกรรมวิธีที่ให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง (ก.) และ

ไม่ให้น ้า ปล่อยตามสภาพธรรมชาติ (ข.) 

  

ก. ข. 

ก. ข. 



3. ผลผลิตกาแฟอะราบิกา 

ผลผลิตกาแฟอะราบิกาผลสดและกะลาตั งแต่ปี 2560-2562 พบว่า ต้นกาแฟที่มีการให้น ้า

ในช่วงฤดูแล้ง ให้ผลผลิตสูงกว่าและมีความแตกต่างทางสถิติ จากต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า ผลผลิต

กาแฟปี 2560 ผลผลิตกาแฟผลสดในกรรมวิธีที่ 1 และ 2 เท่ากับ 1.99 และ 1.69 กก./ต้น ตามล้าดับ 

และผลผลิตกาแฟกะลาเท่ากับ และ 471.7 และ 407.5 กรัม/ต้น ตามล้าดับ ผลผลิตปี 2561 ผลผลิต

กาแฟผลสดในกรรมวิธีที่ 1 และ 2 เท่ากับ 2.02 และ 1.35 กก./ต้น ตามล้าดับ และผลผลิตกาแฟ

กะลาเท่ากับ และ 452.3 และ 300.1 กรัม/ต้น ตามล้าดับ และผลผลิตปี 2562 ผลผลิตกาแฟผลสดใน

กรรมวิธีที่ 1 และ 2 เท่ากับ 1.74 และ 1.43 กก./ต้น ตามล้าดับ และผลผลิตกาแฟกะลาเท่ากับ และ 

401.3 และ 315.7 กรัม/ต้น ตามล้าดับ (ตารางท่ี 6)  

การให้น ้ากับต้นกาแฟอะราบิกาในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้ต้นกาแฟมีจ้านวนผลต่อกิ่ง และปริมาณ

ผลผลิตกาแฟสูงกว่าต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ Tesfaye Shimber et. al 

(2013) ที่พบว่าการให้น ้าแก่ต้นกาแฟในปริมาณท่ีมากเพียงพอ ส่งผลให้ต้นกาแฟมีจ้านวนผลกาแฟต่อ

กิ่ง จ้านวนผลต่อต้นและปริมาณผลผลิตกาแฟผลสดสูงกว่าต้นกาแฟที่ได้รับน ้าในปริมาณท่ีน้อยหรือไม่

เพียงพอ 

 

ตารางที่ 6 ผลผลิตเฉลี่ยกาแฟอะราบิกาผลสด (กิโลกรัม/ต้น) และกะลา (กรัม/ต้น) ฤดูกาลผลิตปี 2560, 2561 

และ 2562 

 

กรรมวิธี ผลผลิตกาแฟผลสดเฉลี่ย (กก./ต้น)  ผลผลิตกาแฟกะลาเฉลี่ย (กรัม./ต้น) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ให้น ้า (T1) 1.99 2.02 1.74  471.7 452.3 401.3 

ไม่ให้น ้า (T2) 1.69 1.35 1.43  407.5 300.1 315.7 

T-test * ** **  * ** ** 

 



 
ภาพที่ 5 ขนาดกาแฟผลสดจากกรรมวิธีที่ให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง และไม่ให้น ้า ปล่อยตามสภาพธรรมชาติ  

 

 
ภาพที่ 6 ขนาดเมล็ดกาแฟกะลาจากกรรมวิธีที่ให้น ้าในช่วงฤดูแล้ง และไม่ให้น ้า ปล่อยตามสภาพธรรมชาติ 

 

 

 



8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. การให้น ้ากับต้นกาแฟอะราบิกาในช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม) หลังท้า

การตัดแต่งกิ่ง ในปริมาณที่มากเพียงพอ ท้าให้ต้นกาแฟมีการเจริญเติบโตด้านความสูง ขนาดของล้า

ต้น ขนาดทรงพุ่มและการติดดอกที่ดีกว่าต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า  

2. ต้นกาแฟอะราบิกาที่ได้รับน ้าอย่างเพียงพอในช่วงของการเจริญพัฒนาทางผลผลิต ในช่วง

ฤดูแล้ง ต้นกาแฟมีจ้านวนผลต่อข้อ จ้านวนการติดผล ขนาดของกาแฟผลสดและกาแฟกะลา และ

ผลผลิตต่อต้นที่สูงกว่าต้นกาแฟที่ไม่มีการให้น ้า  

3. น ้าเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญปัจจัยหนึ่ง ในระบบการปลูกกาแฟ ดังนั นการน้าระบบการให้

น ้าที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง เข้ามาใช้ในการผลิตกาแฟอะราบิกา จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้การผลิต

กาแฟอะราบิกาให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น อีกทั งสามารถน้าไปปรับใช้ ในพื นที่ที่ปริมาณน ้าฝน

เฉลี่ยไม่เพียงพอต่อการปลูกกาแฟได้อีกทางหนึ่ง 

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถน้าการให้น ้าต้นกาแฟในช่วงฤดูแล้ง ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิต

กาแฟอะราบิกาที่เหมาะสมกับในแต่ละสภาพพื นที่ เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทฺธิภาพการปลูกกาแฟ 

รวมถึงการใหผ้ลผลิตกาแฟต่อไร่สูงขึ น 

 

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  --- 

 

11. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2548. เอกสารวิชาการกาแฟ. สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ, 80 หน้า.  
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