


2 
 

กาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี1 

 (Coffea arabica‘RPF-C1’) 
 

ผูย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

ช่ือ-สกุล  มูลนิธิโครงการหลวง 

ท่ีอยู  เลขท่ี 65 หมู 1 ถนน.สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-324001, 053-114227 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

กาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี1 (RPF-C1) เปนกาแฟอะราบิกา กลุมคาติมอร (Catimor) ท่ีปลูกอยู

เดิมในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย โดยแรกเริ่มนําตนพันธุมา

จากสถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด โดยตนแมพันธุเดิมมีลักษณะทรงพุมสูงโปรงปานกลาง ระยะหางระหวาง

ขอปานกลาง  ใบหนากวาง สีเขียวเขม ติดผลดก ผลคอนขางใหญ มียอดออนสีเขียว มีอายุประมาณ 20 ป จึง

ไดทําการเลือกตน บันทึกขอมูลตน และเก็บเมล็ดจากตนแมพันธุ ในป พ.ศ. 2557 นํามาเพาะขยายพันธุดวย

วิธีการเพาะเมล็ด ไดจํานวน 100 ตน มาปลูกทดสอบการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และคุณภาพการชิม หรือ 

Cupping (ปท่ี 4 และ 5 หลังปลูก) ภายในแปลงวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม ผลจากการคัดเลือกดวยลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีดีของ ทรงตน ลักษณะผล ขอปลองสั้น รวมถึง

การการใหผลผลิตท่ีดี การตานทานโรคราสนิมไมแสดงอาการโรคราสนิม จากจํานวนตนท้ังหมด 18 ตน  

คงเหลือ 3 ตน ท่ีผานเกณฑการคัดเลือก และนําผลผลิตมาวิเคราะหคุณภาพทางดานรสชาติการชงดื่ม พบวา 

สายพันธุ รหัส HH3 ใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 2 ป 4,441 กรัมตอตน (ป พ.ศ.2562-2563) และมีระดับคะแนน

คุณภาพดานการชิม (Cupping) ท่ีดีเยี่ยม 82.00 และ 82.08 คะแนน ตามลําดับ ตามเกณฑของ Specialty 

Coffee Association of America: SCA (ตารางท่ี  1) และไดรวบรวมเมล็ดท่ี ไดจากตน รหัส HH3 มา

ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดจํานวน 600 ตน และนําไปปลูกทดสอบความสมํ่าเสมอของสายพันธุในพ้ืนท่ี 

ความสูงตางกัน 2 ระดับ (สูง 1,400 เมตร/กลาง 900 เมตร) จากระดับน้ําทะเล พบวาตนกาแฟท้ัง 2 ระดับ

ความสูง มีความสมํ่าเสมอของลักษณะสายพันธุตามลักษณะของตนแม (รหัส HH3) จึงตั้งชื่อพันธุวา อารพีเอฟ-

ซี1 (RPF-C1) 

ตารางท่ี1 การใหผลผลิตตอตน 

ปท่ีเก็บขอมูลผลผลิต คาเฉล่ียน้ําหนักผลสดตอตน คะแนนคุณภาพการชิม 

พ.ศ. 2562 3,000 กรัม 82.00 

พ.ศ. 2563 5,882 กรัม 82.08 
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แผนผังการปรับปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดําเนินการ สถานท่ี 

2557 เก็บเมล็ดกาแฟอะราบิกาสายพันธุดั้งเดิม แปลงของเกษตรกรศูนยพัฒนา

โครงการหลวงแมลานอย 

   

2557 เพาะเมล็ด จํานวน 100 เมล็ด สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

(ศูนยยอยแมยะนอย) 

  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

2558-2561 เริ่มปลูกป 2558 ออกดอกและใหผลผลิต  

   

2561 คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะท่ีดีและทดสอบจาก

การชงชิม จากท้ังหมด 18 ตน 

 

   

2562-2563 คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะท่ีดีและทดสอ 

จากการชงชิมได 3 ตน จากท้ังหมด 18 ตน 

 

   

2564 คัดเลือกได กาแฟพันธุ RPF-C1  

 

เกณฑการคัดเลือกตนกาแฟอะราบิกา ดังนี้ 

1. การตานทานโรคราสนิม ไมแสดงอาการโรคราสนิม 

2. การใหผลผลิต น้ําหนักผลสดตอตนมากกวา 2.5 กิโลกรัม 

3. ลักษณะทรงตน ลักษณะขอปลอง สีของยอดออน การออกดอก ทรงผล กะลา และเมล็ดกาแฟ 

(Green Coffee) 

4. คุณภาพการชิม คะแนนการชิมอยูในเกณฑดีเยี่ยม ไดมากกวา 80 คะแนน(ใชการวิเคราะหรสชาติการ

ชงดื่มตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมกาแฟชนิดพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association of 

America: SCA 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไทยกาแฟ พันธุ อาร พี เอฟ -ซี1  ชื่ อวิทยาศาสตร  Coffea arabica ‘RPF-C1’ วงศ 

Rubiaceae ไมพุมขนาดกลาง 
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ราก ระบบรากแกวและมีรากแขนงแตกออกจากรากแกวประมาณ 4-8 ราก 

 

ตน  ลําตนตั้งตรง ตนกาแฟอายุ 6 ป มีความสูง 250 เซนติเมตร ขนาดความกวางทรงพุม 150 

เซนติเมตร ความยาวก่ิง 90 เซนติเมตร ท่ีโคนใบมีตา 2 ชนิด คือ ตาบนและตาลาง ตาบนจะ

แตกก่ิงออกมาเปนก่ิงแขนงท่ี 1 (Primary branch) เปนก่ิงลักษณะเปนก่ิงนอนขนานกับ

พ้ืนดินมีขอและปลอง แตละขอของก่ิงแขนงนี้จะมีกลุมตาดอกท่ีจะติดดอกเปนผลกาแฟตอไป 

สวนตาลางจะแตกออกเปนก่ิงตั้ง (sucker) ก่ิงตั้งจะตั้งตรงข้ึนไปเหมือนลําตน ไมติดดอก 

 

ใบ  ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี กวาง 7.76 เซนติเมตร ยาว 16.28 เซนติเมตร ปลายใบเรียว

แหลม ผิวใบเรียบเปนมัน สีเขียว เม่ือแกยอดสีเขียวออน กานใบสั้น 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกเกิดรอบ ๆ ขอของก่ิงนอน ยาว 4-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4-5 ใบ กลีบดอก 4-9 กลีบ

สขีาว เปนดอกสมบูรณเพศ เกสรเพศผู 5 อัน รังไข 2 หอง แตละหองมีไข 1 ใบ 

 

ผล ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรางกลม ใน 1 ผล มี 2 ซีกประกบกัน ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลือง  

มีความกวาง 14.9 มิลลิเมตร ความยาวผล 16.5 มิลลิเมตร ความหนาของผล 13.4 มิลลิเมตร 

มีเปลือกและเนื้อฉํ่าน้ําหอหุมเมล็ดแข็งอยูภายใน เม่ือสุกมีรสหวาน 

 

เมล็ด เมล็ดกวางเฉลี่ย 6.54 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.66 มิลลิเมตร ความหนาเฉลี่ย 3.56 มิลลิเมตร 

เมล็ดมีเยื่อบาง ๆ สีเงินหุมอยูและอยูภายในเปลือกหุมท่ีเรียกวากะลา (Parchment) เมล็ดท่ี

มีเปลือกหุมอยูนี้เรียกวา กาแฟกะลา (Parchment Coffee) เม่ือกะเทาะกะลานี้ออกจะเหลือ

เมล็ดเรียกวา เมล็ดกาแฟ (Green coffee) มีสีเขียวข้ีมา หรือสีเขียวออน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ตาดอกเกิดในชวงฤดูแลง เดือน กุมภาพันธ ถึง มีนาคม 

  2. ผสมตัวเองแตอาจเกิดการผสมขามได  

  3. ระยะจากดอกบานถึงผลสุก 240 วัน 
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ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี1 

ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอก  ง ผลสด  จ เมล็ดกาแฟ 

     

กาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี1  
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กาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี2 

(Coffea arabica ‘RPF-C2’) 
 

ผูย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

ช่ือ-สกุล  มูลนิธิโครงการหลวง 

ท่ีอยู  เลขท่ี 65 หมู 1 ถนน.สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-324001, 053-114227 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

กาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี2 (RPF-C2) เปนกาแฟอะราบิกา กลุมคาติมอร (Catimor) ท่ีเดิมปลูก

อยูในพ้ืนท่ีแปลงสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยแรกเริ่มนําตนพันธุมาจากสถานีวิจัยโครงการ

หลวงแมหลอด โดยตนแมพันธุเดิมมีลักษณะทรงพุมสูงโปรง ใบหนากวาง สีเขียวเขม ติดผลดก ผลคอนขางใหญ  

มียอดออนสีเขียว มีอายุประมาณ 15 ป จึงไดทําการเลือกตน บันทึกขอมูลตน และเก็บเมล็ดจากตนแมพันธุ  

ในป พ.ศ. 2557 นํามาเพาะขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด ไดจํานวน 100 ตน มาปลูกทดสอบการ

เจริญเติบโต การใหผลผลิต และคุณภาพการชิม หรือ Cupping (ปท่ี 4 และ 5 หลังปลูก) ภายในแปลงวิจัยของ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลจากการคัดเลือกดวยลักษณะทาง

พฤกษศาสตรท่ีดีของ ทรงตน ลักษณะผล ขอปลองสั้น รวมถึงการการใหผลผลิตท่ีดี การตานทานโรคราสนิมไม

แสดงอาการโรคราสนิม จากจํานวนตนท้ังหมด 30  ตน คงเหลือ 6 ตน ท่ีผานเกณฑการคัดเลือก และนํา

ผลผลิตมาวิเคราะหคุณภาพทางดานรสชาติการชงดื่ม พบวา สายพันธุรหัส TT5 ใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 2 ป 3,664 

กรัมตอตน (ป พ.ศ.2562-2563) และมีระดับคะแนนคุณภาพดานการชิม (Cupping) ท่ีดีเยี่ยม 83.17 และ 

82.33 คะแนน ตามลําดับ ตามเกณฑของ Specialty Coffee Association of America: SCA (ตารางท่ี 1) 

และไดรวบรวมเมล็ดท่ีไดจากตน รหัส TT5 มาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดจํานวน 1200 ตน และนําไป

ปลูกทดสอบความสมํ่าเสมอของสายพันธุในพ้ืนท่ี ความสูงตางกัน 2 ระดับ (สูง 1,400 เมตร/กลาง 900 เมตร) 

จากระดับน้ําทะเล พบวาตนกาแฟท้ัง 2 ระดับความสูง มีความสมํ่าเสมอของลักษณะสายพันธุตามลักษณะของ

ตนแม (รหัส TT5) จึงตั้งชื่อพันธุวา อารพีเอฟ-ซี2 (RPF-C2) 

 

ตารางท่ี1 การใหผลผลิตตอตน 

ปท่ีเก็บขอมูลผลผลิต คาเฉล่ียน้ําหนักผลสดตอตน คะแนนคุณภาพการชิม 

พ.ศ. 2562 3,640 กรัม 83.17  

พ.ศ. 2563 3,689 กรัม 82.33 
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แผนผังการปรับปรุงพันธุ 

ปพ.ศ.  การดําเนินการ สถานท่ี 

2557 เก็บเมล็ดกาแฟอะราบิกาสายพันธุดั้งเดิม แปลงของศูนยพัฒนาโครงการหลวง

ตีนตก 

   

2557 เพาะเมล็ด จํานวน 100 เมล็ด สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

(ศูนยยอยแมยะนอย) 

  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

2558-2561 เริ่มปลูกป 2558 ออกดอกและใหผลผลิต  

   

2561 คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะท่ีดีและทดสอบจาก

การชงชิม จากท้ังหมด 30 ตน 

 

   

2562-2563 คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะท่ีดีและทดสอบจาก

การชงชิมได 6 ตน จากท้ังหมด 30 ตน 

 

   

2564 คัดเลือกได กาแฟพันธุ RPF-C2  

 

เกณฑการคัดเลือกตนกาแฟอะราบิกา ดังนี้ 

1. การตานทานโรคราสนิม ไมแสดงอาการโรคราสนิม 

2. การใหผลผลิต น้ําหนักผลสดตอตนมากกวา 2.5 กิโลกรัม 

3. ลักษณะทรงตน ลักษณะขอปลอง สีของยอดออน การออกดอก ทรงผล กะลา และเมล็ดกาแฟ 

(Green Coffee) 

4. คุณภาพการชิม คะแนนการชิมอยูในเกณฑดีเยี่ยม ไดมากกวา 80 คะแนน(ใชการวิเคราะหรสชาติการ

ชงดื่มตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมกาแฟชนิดพิเศษ หรือ Specialty Coffee Association of 

America: SCA 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่ อไทย  กาแฟพันธุอาร พี เอฟ -ซี2 ชื่ อวิทยาศาสตร Coffea arabica ‘RPF-C2’ วงศ 

Rubiaceae ไมพุมขนาดกลาง 
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ราก ระบบรากแกวและมีรากแขนงแตกออกจากรากแกวประมาณ 4-8 ราก 

 

ตน  ลําตนตั้งตรง ตนกาแฟอายุ 6 ป สูง 260 เซนติเมตร ความกวางทรงพุม 130 เซนติเมตร 

ความยาวก่ิง 115 เซนติเมตร ท่ีโคนใบมีตา 2 ชนิด คือ ตาบนและตาลางตาบนจะแตกก่ิง

ออกมาเปนก่ิงแขนงท่ี 1  เปนก่ิงลักษณะเปนก่ิงนอนขนานกับพ้ืนดินมีขอและปลองแตละขอ

ของก่ิงแขนงนี้จะมีกลุมตาดอกท่ีจะติดดอกเปนผลกาแฟตอไปสวนตาลางจะแตกออกเปนก่ิง

ตั้ง (sucker) ก่ิงตั้งจะตั้งตรงข้ึนไปเหมือนลําตนไมติดดอก 

 

ใบ  ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี กวาง 8.42 เซนติเมตร ยาว 16.7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม

ผิวใบเรียบเปนมัน สีเขียว เม่ือแกยอดสีเขียวออน กานใบสั้น 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกเกิดรอบ ๆ ขอของก่ิงนอน ยาว 4-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4-5 ใบ กลีบดอก 4-9 กลีบ 

สีขาว เปนดอกสมบูรณเพศ เกสรเพศผู 5 อัน รังไข 2 หอง แตละหองมีไข 1 ใบ 

 

ผล ผลเมล็ดเดียวแข็ง มีรูปรางกลม ใน 1 ผล มี 2 ซีกประกบกัน ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีสม/สีแดง 

มีความกวาง 14.1 มิลลิเมตร ความยาวผล 16.7 มิลลิเมตร ความหนาของผล 12.6 มิลลิเมตร 

มีเปลือกและเนื้อฉํ่าน้ําหอหุมเมล็ดแข็งอยูภายใน เม่ือสุกมีรสหวาน 

 

เมล็ด เมล็ดกวางเฉลี่ย 7.04 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 9.14  มิลลิเมตร ความหนาเฉลี่ย 3.58 มิลลิเมตร 

เมล็ดมีเยื่อบาง ๆ สีเงินหุมอยูและอยูภายในเปลือกหุมท่ีเรียกวากะลา (Parchment) เมล็ดท่ี

มีเปลือกหุมอยูนี้เรียกวา กาแฟกะลา (Parchment Coffee) เม่ือกะเทาะกะลานี้ออกจะเหลือ

เมล็ดเรียกวา เมล็ดกาแฟ (Green coffee) มีสีเขียวข้ีมา หรือสีเขียวออน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ตาดอกเกิดในชวงฤดูแลง เดือน กุมภาพันธ ถึง มีนาคม 

  2. ผสมตัวเองแตอาจเกิดการผสมขามได 

  3. ระยะจากดอกบานถึงผลสุก 240 วัน   
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟอะราบิกาพันธุอารพีเอฟ-ซี2 

ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอก  ง ผลสด  จ เมล็ดกาแฟ 

 

กาแฟพันธุอารพีเอฟ-ซี2 
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