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กาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora Pierre ex A. Frehner)
พันธุ์อาร์2017-2 (R2017-2)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์
02-657-8000
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
กำแฟโรบัสต้ำพันธุ์ R2017-2 เป็นกำแฟโรบัสต้ำพันธุ์พื้นเมือง พบครั้งแรกที่แปลงกำแฟ
ของเกษตรกร อำเออสวี จังหวัดชุมพร ต้นแม่พันธุ์ อำยุประมำณ 17 ปี เกษตรกรคัดเลือกพันธุ์แล้วนำเมล็ดมำ
เพำะปลูกในสวนกำแฟ พบว่ำมีลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง และขนำดเมล็ดกำแฟสำรหรือเมล็ดกำแฟดิบ (green
coffee) ที่ผ่ำนกำรสีกะลำออกแล้วมีขนำดใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 ทำงบริษัทฯ ได้คัดเลือกต้นกำแฟดังกล่ำวมำทำ
กำรทดสอบ โดยกำรเก็บยอดพันธุ์ดีจำกต้นแม่พันธุ์มำขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรเสียบยอด ปี พ.ศ. 2555 นำต้นกล้ำ
กำแฟที่ขยำยพันธุ์ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในสอำพพื้นที่และสอำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน เช่น จังหวัด
ชุมพร ระนอง และจันทบุรี และปี พ.ศ. 2556 ปลูกทดสอบอำยในสถำนีทดสอบพันธุ์กำแฟโรบัสต้ำ อำเออท่ำ
แซะ จังหวัดชุมพร จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเจริญ เติบโตและกำรให้ผลผลิต พบว่ำกำแฟ R2017-2
ให้ผลผลิตที่สูงและมีขนำดเมล็ดกำแฟสำรที่ใหญ่กว่ำพันธุ์เปรียบเทียบ (ชุมพร 2) รำยละเอียดตำมตำรำงแนบ
พันธุ์
R2017-2
พันธุ์เปรียบเทียบ (ชุมพร 2)

ผลผลิต เฉลี่ย 2 ปี
(กิโลกรัมต่อไร่)

น้าหนักกาแฟสาร
100 เมล็ด (กรัม)

468
425

20.7
16.4

ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย กำแฟโรบัสต้ำ (Robusta coffee) ชื่อวิทยำศำสตร์ Coffea canephora Pierre ex
A. Frehner วงศ์ Rubiaceae ไม้พุ่มขนำดกลำง
ราก
ระบบรำกแก้ว (tap root system) มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ควำมยำวจะขึ้นอยู่กับสอำพของ
ดิน โดยส่ว นใหญ่จ ะหยั่งลึ กลงในดินประมำณ 0.45 - 1.0 เมตร รำกแขนง (lateral
root) เจริ ญ มำจำกรำกแก้ ว เกิ ด ขนำนไปกั บ ระดั บ ผิ ว ดิ น และหยั่ ง ลึ ก ลงดิ น ควำมลึ ก
ประมำณ 1.2 – 3 เมตร 2 - 3 เมตร ปลำยรำกมีรำกขน (root hairs) พบที่ทุกระดับ
ควำมลึกของรำก แต่จะพบเกิดมำกที่ผิวหน้ำดินควำมลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร
ต้น
ลำต้นตั้งตรง สูงประมำณ 194.0 เซนติเมตร ขนำดทรงพุ่มประมำณ 233.0 เซนติเมตร
ขนำดต้นประมำณ 43.0 เซนติเมตร ควำมยำวกิ่งประมำณ 91.0 เซนติเมตร โคนก้ำนใบ
จะมี ต ำ 2 ชนิ ด ตำบนและตำล่ ำ ง ตำบนจะแตกออกมำเป็ น กิ่ ง แขนงที่ 1 (primary
branch) เป็นกิ่งแนวนอนขนำนกับพื้นดินที่จะติดดอกและให้ผลผลิต ส่วนตำล่ำงจะพักตัว
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ใบ
ดอก/ช่อดอก

ผล

เมล็ด

ลักษณะอื่นๆ

เมื่อเวลำเหมำะสมจะพัฒนำออกมำเป็นยอดหรือกิ่งแนวตั้ง (sucker) ที่จะเจริญไปเป็นกิ่ง
หลักที่สำมำรถแตกกิ่งนอนได้ กิ่งแขนงเหล่ำนี้ ออกเป็นคู่สลับเยื้องกันบนลำต้น กิ่งนอนที่
ให้ผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 2 - 3 ปี จำกนั้นอำจจะเกิดกิ่งนอนที่ 2 (secondary branch)
และอำจจะเกิดกิ่งนอนที่ 3 (tertiary branch)
ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำม เกิดที่ข้อ รูปขอบขนำน (oblong) แกมรี (elliptic) กว้ำงประมำณ
7.4 เซนติเมตร ยำวประมำณ 21.1 เซนติเมตร ปลำยใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่น ก้ำนใบสั้น มีหูใบระหว่ำงก้ำนใบ (interpetiolar stipule) ผิวใบเรียบ
ช่อดอกออกตำมข้อบริ เวณซอกใบ จำกข้อใกล้ล ำต้นไปยังปลำยกิ่ง ดอกย่อยเป็นดอก
สมบูรณ์ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันมีลักษณะเป็นรูปถ้วยอยู่ตรงด้ำนฐำนของดอก กลีบ
ดอก 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นหลอด (corolla tube) สีขำว เกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศผู้ติด
เหนือกลีบดอก (epipethalous stamens) รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary) มี 2
คำร์เพล ก้ำนเกสรเพศเมีย (style) ยำว ปลำยเกสรเพศเมีย (stigma) แยก 2 แฉก
ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) มักออกเป็นคู่ประกบกัน รูปรี ก้ำนผลสั้น ผลดิบสีเขียว
ผลสุกสีส้ม สีแดง หรือสีแดงเข้ม ผลของกำแฟจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เปลือกหรือผนังผล
ชั้นนอก (skin/exocarp) ผนังผลชั้นกลำง (mesocarp) มีเนื้อ (pulp) สีเหลือง เมื่อสุกมี
รสหวำน มี ลั ก ษณะเป็ น เมื อ ก (mucilage) กะลำหรื อ ผนั ง ผลชั้ น ใน (parchment/
endocarp) มีลักษณะแข็ง
เมล็ดเป็นรูปไข่ยำวหรือกลมรี กว้ำงประมำณ 5.3 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 8.7 มิลลิเมตร
และหนำประมำณ 3.4 มิลลิเมตร มีด้ำนหนึ่งโค้งอีกด้ำนหนึ่งแบน มีร่องตรงกลำง ด้ำนแบน
ประกบกัน เมล็ดสีเขียวอมเทำ ชั้นนอกสุดของเมล็ดซึ่งอยู่ถัดจำกผนังผลชั้นใน ของผลคือ
เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) มีลักษณะบำงเรียกว่ำ ปลอก (silver skin) ซึ่งหุ้มเนื้อเยื่อเอน
โดสเปิร์มที่ทำหน้ำที่สะสมอำหำร
1. ผลผลิตสูง
2. เมล็ดกำแฟดิบมีขนำดใหญ่มำก
3. ผ่ ำนกำรประเมิ นควำมพึงพอใจจำกเกษตรกรทั้งทำงด้ำนกำรเจริญเติบโตและด้ำน
ผลผลิตที่ระดับคะแนน 100 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบที่ 63 เปอร์เซ็นต์
4. อำยุกำรเก็บเกี่ยวประมำณ 11 เดือน (ตั้งแต่ดอกบำนจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้)
5. ผลผลิต เฉลี่ย 2 ปี 468 กิโลกรัมต่อไร่
6. น้ำหนัก 100 เมล็ด กำแฟสำร 20.7 กรัม
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