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กาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี3  
(Coffea arabica ‘RPF-C3’) 

 
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน  
ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
ที่อยู ่  เลขท่ี 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 053-328-496-8 ต่อ 3401, 3203 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี3 (RPF-C3) เป็นกาแฟอะราบิกาในกลุ่มสายพันธุ์ P88 (Progeny 
88) ที่เป็นลูกผสมของพันธุ์คาทูรา X HDT- CIFC1343 ต้นกำเนิดจากประเทศโคลอมเบีย ลูกผสมนี้แตกต่าง 
ไปจากพันธุ์คาติมอร์ท่ัวไปท่ีมาจากประเทศบราซิลและโปรตุเกส คือ พ่อและแม่ท่ีเป็นพันธุ์ ไฮบริโด เดอ ติมอร์ 
(HDT) หมายเลข CIFC1343 ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่ม R คือมีความต้านทานโรคราสนิม (Rust resistance) ได้ดีถึง 
22 เชื ้อสาย จากทั้งหมด 30 เชื ้อสาย ขณะเดียวกันก็ต้านทานต่อโรคที่เกิดกับผลกาแฟ (Coffee Berry 
Disease : CBD) ท่ีเกิดจากเช้ือรา Colletotrichum coffeanum เริ่มแรกมีการนำมาปลูกทดสอบท่ีสถานีวิจัย
และศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน และสถานีทดลองเกษตรที่สูงหนองหอย ลักษณะประจำพันธุ์  
ทางพฤกษศาสตร์ของพันธุ์โปรจินี 88 (P88) ลักษณะทรงพุ่ม ใบหนากว้าง สีเขียวเข้ม ติดผลดกผลค่อนข้าง
ใหญ่ มียอดอ่อนสีแดง (พัฒนพันธุ์, 2531) โดยเก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์ P88 อายุ 10 ปี ท่ีได้มีการนำมาปลูก
ภายในแปลงรวมรวมพันธุ ์ของสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง จึงได้ทำการเลือกต้น บันทึกข้อมูลต้น  
และเก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์ นำมาเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ,372 
เมล็ด นำต้นกล้ากาแฟ จำนวน 500 ต้น มาทดสอบการต้านทานต่อโรคราสนิมในระยะต้นกล้า โดยใช้วิธีการ
ปลูกเช้ือ (inoculation) ด้วยเช้ือรา Hemileia vastatrix ราสาเหตุโรคราสนิม และพบว่าต้นกล้ารหัส AK-A5 
อยู่ในกลุ่มที่ต้านทานมาก หรือ Resistance (R) คือ ไม่แสดงลักษณะอาการของโรคราสนิม คัดเลือกต้นกล้า
กาแฟท่ีไม่แสดงลักษณะอาการของโรคราสนิม (R) จำนวน 240 ต้น (รวมท้ังต้น รหัส AK-A5) มาปลูกทดสอบ
การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพการชิม หรือ Cupping (ปีท่ี 4 และ 5 หลังปลูก) ภายในแปลงวิจัย
ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการคัดเลือกด้วยลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ที่ดีของทรงต้น ลักษณะผล ข้อปล้องสั้น รวมถึงการให้ผลผลิตที่ดี ทั้งหมด 240 ต้น คัดเลือกได้ 
37 ต้น ท่ีมีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง นำมาวิเคราะห์คุณภาพด้านการชิม (Cupping) พบว่า สายพันธุ์รหัส 
AK-A5 มีลักษณะทรงต้นที่ดี ขนาดเมล็ดกาแฟหรือเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee) มีขนาดใหญ่ 100 เมล็ด 
น้ำหนักเฉลี่ย 28.6 กรัม และให้ผลผลิตต่อต้นสูง เฉลี่ย 2 ปี ได้ 3 ,815 กรัม (ปีพ.ศ. 2560-2561) และมี
คุณภาพด้านการชิมที่ดีเยี่ยม 80.00 และ 80.75 คะแนน ตามลำดับ ตามเกณฑ์ของสมาคมกาแฟชนิดพิเศษ 
หรือ  Specialty Coffee Association: SCA (ตารางที่ 1) และได้รวบรวมเมล็ดที ่ได้จากต้น รหัส AK-A5  
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มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดจำนวน 1,200 ต้น และนำไปปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ์  
ในพื ้นท่ีที ่ระดับความสูงต่างกัน 3 ระดับ (สูง 1 ,400 เมตร/กลาง 1 ,150 เมตร/ต่ำ 850 เมตร) จาก
ระดับน้ำทะเล พบว่าต้นกาแฟที่ปลูกทั้ง 3 ระดับความสูง มีความสม่ำเสมอของลักษณะสายพันธุ์ตามลักษณะ
ของต้นแม่ (รหัส AK-A5) จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่า อาร์พีเอฟ-ซี3 (RPF-C3) 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการให้ผลผลิตกาแฟต่อต้น  

ปีเก็บข้อมูลผลผลิต ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผลสดต่อต้น คะแนนคุณภาพการชิม 
ปีพ.ศ. 2560   4,050 กรัม 80.00 
ปีพ.ศ. 2561   3,580 กรัม 80.75 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

 

ปี ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ 
2556 เก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธ์ุ P88  

 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2557 
 

เพาะเมล็ดกาแฟอะราบิกาสายพันธ์ุ P88 หรือพันธ์ุอ่าง
ขาง (AK) จำนวน 1,372 เมล็ด 

 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
(ศูนย์ย่อยแม่ยะน้อย)  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

ทดสอบลักษณะการต้านทานต่อโรคราสนิมในระยะต้น
กล้าพันธ์ุอ่างขาง (AK) จำนวน 500 ต้น โดยใช้วิธีการ
ปลูกเชื้อ (inoculation) เชื้อรา Hemileia vastatrix 

สาเหตุโรคราสนิม 
 

คัดเลือกต้นกล้ากาแฟอะราบิกาสายพันธ์ุ  
พันธ์ุอ่างขาง (AK) ที่ไม่แสดงอาการโรคราสนิมจำนวน 

240 ต้น ปลูกในแปลงรวบรวมสายพันธ์ุกาแฟ 
 

2558 - 2560 คัดเลือกต้นกาแฟที่มีการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตที่ดี 
จากท้ังหมด 240 ต้น ได้ 37 ต้น และวิเคราะห์คุณภาพ

ด้านการชิม  
 

2561-2562 วิเคราะห์คุณภาพด้านการชิมอีกครัง้ 
ในตัวอย่างเมล็ดกาแฟ จำนวน 37 ต้น  

 
2563 - 2564 คัดเลือกได้กาแฟพันธ์ุอาร์พีเอฟ-ซี3 (RPF-C3)  
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เกณฑ์การคัดเลือกต้นกาแฟอะราบิกา ดังนี้ 
1. การต้านทานโรคราสนิม ไม่แสดงอาการของโรคราสนิมในระยะต้นกล้าและระยะให้ผลผลิต  
2. การให้ผลผลิต น้ำหนักผลสดต่อต้นมากกว่า 2.5 กิโลกรัม  
3. ลักษณะทรงต้น ลักษณะข้อปล้อง สีของยอดอ่อน การออกดอก ทรงผล กะลา และเมล็ดกาแฟ (Green 

coffee) 
4. คุณภาพการชิม คะแนนการชิมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ได้มากกว่า 80 คะแนน (ใช้การวิเคราะห์รสชาติการชงด่ืม

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมกาแฟชนิดพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association: SCA) 
 
ลักษณะประจำพันทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กาแฟ ช่ือวิทยาศาสตร์ Coffea arabica ‘RPF-C3’ วงศ์ Rubiaceae ไม้พุ่มขนาดกลาง 
 
ราก ระบบรากแก้ว และมีรากแขนงแตกออกจากรากแก้วประมาณ 4-8 ราก รากแขนงมีประมาณ

ร้อยละ 60-80 แผ่กระจายในระดับผิวดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร 
 
ต้น  ลำต้นต้ังตรง ต้นกาแฟอายุ 7 ปี สูงเฉล่ีย 235 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างเฉล่ีย 173 เซนติเมตร 

กิ่งยาวเฉลี่ย 72.7 เซนติเมตร ที่โคนใบมีตา 2 ชนิด คือตาบนและตาล่างตาบนจะแตกกิ่ง
ออกมาเป็นกิ่งแขนงที่ 1 เป็นกิ่งลักษณะเป็นกิ่งนอนขนานกับพื้นดินมีข้อและปล้องแต่ละข้อ
ของกิ่งแขนงนี้จะมีกลุ่มตาดอกท่ีจะติดดอกเป็นผลกาแฟต่อไปส่วนตาล่างจะแตกออกเป็นกิ่ง
ต้ัง (sucker) กิ่งต้ังจะต้ังตรงขึ้นไปเหมือนลำต้นไม่ติดดอก 

 
ใบ  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้างเฉลี่ย 7.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 13.4 เซนติเมตร ปลายใบ

เรียวแหลม ผิวใบเรียบ ยอดสีเขียวอ่อน ใบเป็นมันสีเขียวเมื ่อแก่ ก้านใบยาวเฉลี่ย 1.2 
เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก  ช่อดอก เกิดรอบข้อของกิ่งนอน กลีบเล้ียง 4-5 กลีบ กลีบดอก 4-9 กลีบ ยาว 4-5 มิลลิเมตร  

สีขาว เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่ 2 ห้อง แต่ละห้องมีไข่ 1 ใบ  
 
ผล ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปร่างกลม กว้างเฉล่ีย 9.3 มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 15.0 มิลลิเมตร ใน 1 ผล 

มี 2 ซีกประกบกัน ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีส้ม สีแดง มีเปลือกและเนื้อฉ่ำน้ำห่อหุ้มเมล็ดแข็งอยู่
ภายในเมื่อสุกมีรสหวาน 
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เมล็ด เมล็ดมีลักษณะด้านหนึ่งโค้ง ด้านหนึ่งแบนเรียบและมีร่องตรงกลาง ด้านเรียบประกบกนัอยู่ 
2 เมล็ด เมล็ดท่ีมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่เรียกว่า กาแฟกะลา (Parchment Coffee) มีขนาดกว้าง 
8.5 มิลลิเมตร ยาว 12.5 มิลลิเมตร เมื่อกะเทาะเปลือกกะลาออกจะเหลือเมล็ดมีเยื่อบาง ๆ  
สีเงินหุ้มเรียกว่า เมล็ดกาแฟ (Green coffee) กว้าง 8.42 มิลลิเมตร ยาว 11.97 มิลลิเมตร  
สีเขียวอมเทา 

 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ผลผลิตเฉล่ีย 2 ปี 1,500- 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ (เฉล่ียต่อต้น 3,815 กรัม) 
  2. เมล็ดกาแฟดิบมีขนาดใหญ่  
  3. เมล็ดกาแฟ 100 เมล็ด หนัก 28.6 กรัม 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี3  
ก - ข ต้นและใบ  ค ผลสุก (กาแฟเชอรี่)  ง เมล็ดกาแฟกะลา (Parchment Coffee)  
จ เมล็ดกาแฟ (Green coffee) 
 

กาแฟพันธุ์ อาร์พเีอฟ-ซี3  

  

ง 

จ 

ค ก 

ข 
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กาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี4 

(Coffea arabica ‘RPF-C4’)  
 
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน  
ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
ที่อยู ่  เลขท่ี 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 053-328-496-8 ต่อ 3401, 3203 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี4 (RPF-C4) เป็นกาแฟอะราบิกา กลุ่มคาติมอร์ (Catimor) ที่ปลูกอยู่
เดิมในพื้นที่แปลงส่งเสริมของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยแรกเริ่มนำต้นพันธุ์มาจากสถานีวิจัยโครงการ
หลวงแม่หลอด โดยต้นแม่พันธุ์เดิมมีลักษณะของทรงพุ่มเป็นสามเหลี่ยม ใบหนากว้าง สีเขียวเข้ม ติดผลดก  
ผลสีแดงเข้ม ขนาดผลค่อนข้างใหญ่ มียอดอ่อนสีแดง มีอายุประมาณ 12 ปี จึงได้ทำการเลือกต้น บันทึกข้อมูล
ต้น และเก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์ ในปี พ.ศ. 2556 นำมาเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ได้จำนวน 708 
ต้น และนำต้นกล้าจำนวน 500 ต้น มาทดสอบการต้านทานต่อโรคราสนิมในระยะต้นกล้า โดยใช้วิธีการปลูก
เชื้อ (inoculation) ด้วยเชื้อรา Hemileia vastatrix ราสาเหตุโรคราสนิม และพบว่าสายพันธุ์รหัส IN-A42 
อยู่ในกลุ่มที่ต้านทานมาก หรือ Resistance (R) คือ ไม่พบลักษณะของโรคราสนิม คัดเลือกต้นกล้ากาแฟที่ไม่
แสดงลักษณะอาการของโรคราสนิม (R) จำนวน 200 ต้น (รวมทั้งต้น รหัส IN-A42) มาปลูกทดสอบการ
เจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพการชิม หรือ Cupping (ปีท่ี 4 และ 5 หลังปลูก) ภายในแปลงวิจัยของ
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการคัดเลือกด้วยลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ท่ีดีของทรงต้น ลักษณะผล ข้อปล้องส้ัน รวมถึงการให้ผลผลิตท่ีดี จากจำนวนต้นท้ังหมด 200 ต้น 
คงเหลือจำนวน 33 ต้น ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และนำผลผลิตมาวิเคราะห์คุณภาพทางด้านรสชาติการชงด่ืม 
พบว่าสายพันธุ์ รหัส IN-A42 ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 2 ปี 4,030 กรัมต่อต้น (ปีพ.ศ. 2560-2561) และมีระดับ
คะแนนคุณภาพด้านการชิม (Cupping) ที่ดีเยี ่ยม 80.00 และ 81.75 คะแนน ตามลำดับ ตามเกณฑ์ของ 
Specialty Coffee Association: SCA (ตารางที ่ 1) และได้รวบรวมเมล็ดที ่ได้จากต้น รหัส IN-A42 มา
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดจำนวน 1,200 ต้น และนำไปปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของสายพันธุ์ในพื้นท่ี
ท่ีระดับความสูงต่างกัน 3 ระดับ (สูง 1,400 เมตร/กลาง 1,150 เมตร/ต่ำ 850 เมตร) จากระดับน้ำทะเล พบว่า
ต้นกาแฟที่ปลูกทั้ง 3 ระดับความสูง มีความสม่ำเสมอของลักษณะสายพันธุ์ตามลักษณะของต้นแม่ (รหัส IN-
A42) จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่า อาร์พีเอฟ-ซ4ี (RPF-C4) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการให้ผลผลิตกาแฟต่อต้น  
ปีเก็บข้อมูลผลผลิต ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผลสดต่อต้น คะแนนคุณภาพการชิม 

ปี พ.ศ. 2560   3,060 กรัม 80.00 
ปี พ.ศ. 2561   5,000 กรัม 81.75 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

 

ปี ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ์ สถานที่ 
2556 เก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์อินทนนท์ (IN)  

 
 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
(ศูนย์ย่อยแม่ยะน้อย)  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

2557 
 

เพาะเมล็ดกาแฟอะราบิกาพันธุ์อินทนนท์ (IN) 
จำนวน 708 เมล็ด 

 
ทดสอบลักษณะการต้านทานต่อโรคราสนิมในระยะต้น
กล้ากาแฟพันธุ์อินทนนท์ (IN) จำนวน 500 ต้น โดยใช้

วิธีการปลูกเช้ือ (inoculation) เช้ือรา Hemileia 
vastatrix สาเหตุโรคราสนิม 

 
คัดเลือกต้นกล้ากาแฟอะราบิกาพันธุ์อินทนนท์ 
 ท่ีไม่แสดงอาการโรคราสนิมจำนวน 200 ต้น  

ปลูกในแปลงรวบรวมสายพันธุ์กาแฟ 
 

2558 - 2560 คัดเลือกต้นกาแฟท่ีมีการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตท่ี
ดี จากท้ังหมด 200 ต้น เหลือ 33 ต้น และวิเคราะห์

คุณภาพด้านการชิม  
 

2561-2562 วิเคราะห์คุณภาพด้านการชิมอีกครั้ง 
ในตัวอย่างเมล็ดกาแฟ จำนวน 33 ต้น  

 
2563 - 2564 คัดเลือกได้กาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซ4ี (RPF-C4) 

 
 



๙ 
 

 

เกณฑ์การคัดเลือกต้นกาแฟอะราบิกา ดังนี้ 
1. การต้านทานโรคราสนิม ไม่แสดงอาการโรคราสนิมในระยะต้นกล้าและระยะให้ผลผลิต  
2. การให้ผลผลิต น้ำหนักผลสดต่อต้นมากกว่า 2.5 กิโลกรัม  
3. ลักษณะทรงต้น ลักษณะข้อปล้อง สีของยอดอ่อน การออกดอก ทรงผล กะลา และเมล็ดกาแฟ (Green 

coffee) 
4. คุณภาพการชิม คะแนนการชิมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ได้มากกว่า 80 คะแนน (ใช้การวิเคราะห์รสชาติการชงด่ืม

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมกาแฟชนิดพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association: SCA) 
 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์  
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กาแฟ ช่ือวิทยาศาสตร์ Coffea arabica ‘RPF-C4’ วงศ์ Rubiaceae ไม้พุ่มขนาดกลาง 
 
ราก ระบบรากแก้ว และมีรากแขนงแตกออกจากรากแก้ว ประมาณ 4-8 ราก รากแขนงมี

ประมาณร้อยละ 60-80 แผ่กระจายในระดับผิวดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร 
 
ต้น  ลำต้นต้ังตรง ต้นกาแฟอายุ 7 ปี สูงเฉล่ีย 217 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างเฉล่ีย 164 เซนติเมตร 

กิ่งยาวเฉลี่ย 68.3 เซนติเมตร ที่โคนใบมีตา 2 ชนิด คือ ตาบนและตาล่าง ตาบนจะแตกกิ่ง
ออกมาเป็นกิ่งแขนงท่ี 1 เป็นกิ่งลักษณะเป็นกิ่งนอนขนานกับพื้นดินมีข้อและปล้อง แต่ละข้อ
ของกิ่งแขนงนี้จะมีกลุ่มตาดอกท่ีจะติดดอกเป็นผลกาแฟต่อไป ส่วนตาล่างจะแตกออกเป็นกิ่ง
ต้ัง (sucker) กิ่งต้ังจะต้ังตรงขึ้นไปเหมือนลำต้น ไม่ติดดอก 

 
ใบ  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้างเฉลี่ย 7.2 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 13.9 เซนติเมตร ปลายใบ

เรียวแหลม ผิวใบเรียบ ยอดสีเขียวอ่อน ใบเป็นมันสีเขียวเมื่อแก่ ก้านใบยาวเฉลี่ย 1.7 
เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกเกิดรอบข้อของกิ่งนอน กลีบเล้ียง 4-5 กลีบ กลีบดอก 4-9 กลีบ ยาว 4-5 มิลลิเมตร  

สีขาว เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่ 2 ห้อง แต่ละห้องมีไข่ 1 ใบ  
 
ผล ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปร่างกลม กว้างเฉลี่ย 8.4 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 14.8 มิลลิเมตร ใน 1 ผล  

มี 2 ซีกประกบกัน ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงมีเปลือกและเนื้อฉ่ำน้ำห่อหุ้มเมล็ดแข็งอยู่ภายใน 
เมื่อสุกมีรสหวาน  

เมล็ด เมล็ดมีลักษณะด้านหนึ่งโค้ง ด้านหนึ่งแบนเรียบและมีร่องตรงกลาง ด้านเรียบประกบกนัอยู่ 
2 เมล็ด เมล็ดท่ีมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่เรียกว่า กาแฟกะลา (Parchment Coffee) มีขนาดกว้าง 



๑๐ 
 

 

8.10 มิลลิเมตร ยาว 11.80 มิลลิเมตร เมื่อกะเทาะเปลือกกะลาออกจะเหลือเมล็ดมีเย่ือบาง ๆ 
สีเงินหุ้มเรียกว่า เมล็ดกาแฟ (Green coffee) กว้าง 8.05 มิลลิเมตร ยาว 11.40 มิลลิเมตร สี
เขียวอมเทา  

 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ผลผลิตเฉล่ีย 2 ปี 1,600 – 1,700 กิโลกรัมต่อไร่ (เฉล่ียต่อต้น 4,030 กรัม) 

2. เมล็ดกาแฟ (Green beans) 100 เมล็ด มีน้ำหนักเฉล่ีย 32 กรัม 
 
 

 

 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟพันธุ์อาร์พีเอฟ-ซ4ี  

ก - ข ต้นและใบ  ค ผลสุก (กาแฟเชอรี่)  ง กาแฟกะลา (Parchment Coffee)  
จ เมล็ดกาแฟ (Green coffee) 

กาแฟพันธุ์ อาร์พเีอฟ-ซี4  
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ทุเรียนพันธุ์ยอดสมพร 
(Durio zibethinus ‘Yod Somporn’) 

 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นางสาวบุญช่วย  นิ่มคุ้ม 
ที่อยู ่ เลขท่ี 105/5 หมู ่2 ซอยหนองจันทร์หอม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทรศัพท์ 085-4416804 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ทุเรียนพันธุ์ยอดสมพร เกิดจากเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ ท่ีบิดาและมารดานำมารับประทาน
และท้ิงเมล็ดไว้จนเมล็ดงอกขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณบ้าน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประมาณปี พ.ศ. 2524 ซึ่งคาดว่าจะเป็นทุเรียนที่มาจากจังหวัดนนทบุรี เพราะครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาจาก
จังหวัดนนทบุรีและเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำ ต่อมาปล่อยให้ต้น
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้ดูแลมากนัก ประมาณปี พ.ศ. 2558 ทุเรียนได้ติดผล และสังเกตพบว่า 
เนื้อผลมีความโดดเด่นคือ มีสีเหลืองอมส้ม เนื้อหนา แห้ง เนื้อล่อนไม่ติดเมล็ด เมื่อสุกแก่มีลักษณะคล้ายครีม  
มีเส้นใยน้อยมาก และมีกลิ่นหอม จากนั้นได้ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ดังกล่าวเป็นเวลา
ประมาณ 5 ปี ปัจจุบันต้นทุเรียนมีอายุประมาณ 40 ปี และให้ผลผลิตประมาณ 30 – 50 ลูกต่อปี จึงได้ต้ังช่ือ
พันธุ์ว่า ‘ยอดสมพร’ ซึ่งเป็นช่ือของบิดาและมารดา 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
2524 ท้ิงเมล็ดทุเรียนในบริเวณบ้านและงอกขึ้นเองตามธรรมชาติ อำเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   
   

2558 ทุเรียนติดผล และเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์  
   
 ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ 

เป็นเวลาประมาณ 5 ปี 
 

   
2563 ได้ทุเรียนพันธุ์ยอดสมพร  
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ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียน ช่ือวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Yod Somporn’ วงศ์ Malvaceae  

ไม้ต้น ไม้ผล 
 
ราก ระบบรากแก้ว  
 
ต้น ทรงพุ่ม กิ่งก้านทำมุมเกือบเป็นมุมฉากกับลำต้น สูงประมาณ 30 เมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่ กว้างประมาณ 7.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18 เซนติเมตร 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเรียบเป็นมัน สีเขียว  
 
ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั ่น ดอกออกตามลำต้นและกิ ่ง ดอกตูมรูปไข่กลับค่อนข้างกลม  

ปลายดอกมน กลีบดอกสีขาวอมเหลือง 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปทรงกลม กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผล

นูนน้อย ฐานผลเว้า ปลายผลเว้าและแบน เปลือกสีเขียวอมเทา หนาปานกลาง หนามผล 
มีลักษณะนูน ปลายแหลม หนามกาง ฐานหนามกว้าง เนื้อผลระยะเริ่มสุก เนื้อมีสีเหลือง 
อมส้ม เนื้อหนา แห้ง เนื้อล่อนไม่ติดเมล็ด ไม่เป้ือนมือเมื่อสัมผัส ระยะสุกมาก เนื้อมีลักษณะ
คล้ายครีม เนื้อละเอียด มีเส้นใยน้อยมาก มีกลิ่นหอม รสชาติหวานประมาณ 43- 44 บริกซ์ 
และมีความมัน น้ำหนักผลประมาณ 3.5 กิโลกรัม   

 
เมล็ด เมล็ดรูปรี แบน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร หนาประมาณ  

1 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน มีเมล็ดลีบได้สูงสุดประมาณร้อยละ 98 
 

  



๑๓ 
 

 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์ยอดสมพร  

ก ต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล ฐานผล และขั้วผล  จ-ช เนื้อผล  ฌ-ญ เมล็ด 
 

ทุเรียนพันธุ์ยอดสมพร 
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