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และแหล่งปลูกกาแฟ
ชื่อกาแฟ
ค�ำว่า Coffee มาจากค�ำในภาษาอะราบิก คือ ควาฮ์วาฮ์ (Qahweh) เป็นค�ำที่หมายถึง
ไวน์ในภาษากวี ต่อมาภายหลังพัฒนาเปลี่ยนส�ำเนียงเป็นคาเวย์ (Kawha) คาฟฟี่ (Kaffe) และ
คอฟฟี่ (Coffee) ในที่สุด ค�ำว่ากาแฟในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาตุรกี คือ Kahweh ฝรั่งเศส คือ
Cafe’ อิตาเลี่ยน คือ Caffe’ เยอรมัน คือ Kaffee ดัชท์ คือ Kiffie และในภาษาลาติน คือ
Coffea ส่วนคนไทยในสมัยก่อนเรียกว่า โกปี๊ ข้าวแฝ่ และกาแฟ ในที่สุด
		 ชื่อวิทยาศาสตร์
: Coffea spp.
			 วงศ์ (Family) : Rubiaceae
			 สกุล (Genus) : Coffea

ต�ำนานกาแฟ
ต�ำนานการก�ำเนิดกาแฟมีหลายเรื่อง เรื่องที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือเรื่องนายคัลดี (Kaldi)
ชาวอะบิสซิเนีย คนเลี้ยงแพะ ปกติจะต้อนฝูงแพะออกไปหากินอาหารตามทุ่งหญ้า เนินเขาต่างๆ
ริมฝั่งแม่น�้ำแดง วันหนึ่งสังเกตเห็นความผิดปกติของฝูงแพะ แพะมีการกระโดดโลดเต้นอย่าง
คึกคะนองหลังจากกินอาหารตามบริเวณเนินเขา คัลดีจึงตามฝูงแพะขึ้นไปพบว่า แพะเหล่านั้น
กินผลไม้สุกสีแดง คัลดีจึงลองทดสอบกินผลไม้นี้ พบว่ามีความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมา
จึงได้น�ำผลไม้นี้ไปอวดพระนักบวชในหมู่บ้าน พระนักบวชจึงไปสังเกตดูต้นไม้และน�ำผลไม้นี้
กลับมาทดลองคั่ว ต้มชง และดื่มทดลอง พบว่าสามารถสร้างความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า
ขึ้นมา ท�ำให้สวดมนต์ได้อย่างยาวนานในตอนกลางคืน โดยไม่มีอาการง่วงนอน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

1

ถิ่นก�ำเนิดกาแฟ
กาแฟเกือบทุกชนิดมีถิ่นก�ำเนิดดั้งเดิมในทวีปแอฟริกา กาแฟอาราบิก้าเป็นพืชพื้นเมือง
แถบพื้นที่สูง ในประเทศเอธิโอเปียและที่ราบสูงโบมา (Boma) ในประเทศซูดาน ลักษณะเป็น
ป่ากาแฟธรรมชาติ พื้นที่เหล่านี้ มีความสูงระหว่าง 1,350-1,800 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล
สภาพอากาศค่ อ นข้ า งหนาวเย็ น อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 5-24 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย
1,900 มิลลิเมตร ดินเป็นดินร่วนสีแดง หน้าดินค่อนข้างลึก ส่วนกาแฟโรบัสต้าเป็นพืชพื้นเมือง
แถบเส้นศูนย์สูตรของทวีปแอฟริกา ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10 องศาเหนือ ถึง 10 องศาใต้ ระดับ
ความสูงตั้งแต่ระดับน�้ำทะเลไปจนถึงความสูง 1,050 เมตร จากระดับน�้ำทะเล พบตั้งแต่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกจนถึงชายฝั่งทะเลตะวันออก ขึ้นมาทางเหนือของทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศ
อูกันดาและทางตอนเหนือของแม่น�้ำ Kagera ในประเทศแทนซาเนีย แต่พบค่อนข้างหนาแน่น
ในแถบลุ่มน�้ำคองโกและลุ่มแม่น�้ำคูอิลู (Kouilou) ระหว่างประเทศคองโกกับคาบอง (Gabun)

ประวัติกาแฟโลก
กาแฟถู ก ค้นพบประมาณปี ค.ศ. 850 ก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราช ชาวแอฟริ ก าพื้ น เมื อ งใช้
กาแฟเป็นอาหารมานานแล้ว สันนิษฐานว่ามนุษย์สมัยโบราณอาจเรียนรู้จากการสังเกตสัตว์
ว่ากินอะไรและทดลองกิน พบว่าผลกาแฟสุกมีรสหวาน เป็นที่ชื่นชอบของนกและสัตว์ต่างๆ
ในช่ ว งแรกรั บ ประทานผลสุ ก ต่ อ มาน� ำ ผลสุ ก มาท� ำ ไวน์ เมื่ อ ลองเคี้ ย วเมล็ ด กาแฟ จะเกิ ด
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มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า สบายหายเหน็ ด เหนื่ อ ยจากอากาศร้ อ นหรื อ การเดิ น ทางไกล เพราะกาแฟ
มี ฤ ทธิ์ ช ่ ว ยกระตุ ้ น ร่ า งกาย ท� ำ ให้ ก าแฟเริ่ ม เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของคนทั่ ว ไป ต่ อ มามี ก ารพั ฒ นาน� ำ
เมล็ดกาแฟมาป่นผสมไขมันสัตว์ปั้นเป็นก้อนไว้กินเป็นอาหารติดตัวในการเดินทาง ชาวพื้นเมือง
บางเผ่าในแอฟริกาใช้กาแฟเซ่นไหว้พระเจ้าและผีสางทีน่ บั ถือ ในพิธฉี ลองสาบานพีน่ อ้ งร่วมสายโลหิต
มีการแกะเมล็ดกาแฟจากผลกาแฟสองเมล็ดแบ่งให้พี่น้องคนละหนึ่งเมล็ด เพื่อน�ำไปจุ่มหรือ
ทาโลหิ ต ของตนและมอบให้ พี่ น ้ อ งแต่ ล ะคนไปเคี้ ย วรั บ ประทาน กาแฟเป็ น ของขวั ญ ที่ ม อบ
ให้แก่แขกที่มาเยี่ยมเคี้ยวก่อนที่จะเลี้ยงอาหาร วัฒนธรรมของชาวบูกันดา (Buganda) จะให้แขก
ผู้มาเยือนเป็นผู้ปลูกต้นกาแฟ เป็นต้น ต่อมากาแฟถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ในระยะแรกใช้เมล็ด
กาแฟใส่ในน�้ำต้มบนกองไฟ จนน�้ำกาแฟออกเป็นสีเหลือง กาแฟได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีการ
ตากเมล็ดกาแฟเพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึ้น มีการคั่วบด แช่ ต้มกาแฟ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
ครกบด กระทะ เครื่องต้มกาแฟ ฯลฯ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น

การแพร่กระจายของกาแฟ
กาแฟสู่ตะวันออกกลาง

ในราว ค.ศ. 1000 การค้าทาสก�ำลังเฟื่องฟู พ่อค้าทาสน�ำทาสนิโกรจากทางใต้ของประเทศ
ซูดานไปประเทศซาอุดิอาระเบีย พ่อค้าทาสและพวกทาสได้นำ� ผลและเมล็ดกาแฟติดตัวไปด้วย
การปลูกกาแฟของชาวอาหรับถูกเก็บเป็นความลับและเมล็ดกาแฟเป็นสิ่งหวงห้าม เมล็ดกาแฟดิบ
ห้ามน�ำออกนอกประเทศ ยกเว้นต้องต้มหรือลวกในน�้ำร้อน แต่เมล็ดกาแฟยังถูกลักลอบน�ำออก
ไปแพร่กระจายจากเมกกะ โดยผู้แสวงบุญที่กลับจากเมกกะไปยังประเทศมุสลิมของตนเองทั่วโลก
ราวศตวรรษที่ 9 กาแฟเป็นพืชที่รู้จักกันดีในแถบตะวันออกกลาง จนถึงต้นศษวรรษที่ 14
ชาวอาหรับเริม่ การปลูกกาแฟเป็นการค้า บริเวณคาบสมุทรอาระเบียใกล้เมืองท่ามอคค่า (Mocha)
ต่อมากาแฟแถบนี้กลายเป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีชื่อเสียง ศตวรรษที่ 15 กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยม
กันอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันออกกลางและดินแดนอาหรับ จากอียปิ ต์ เมกกะ และซีเรียแล้ว
เข้าสู่เมืองคอนสแตนติโนเปิล ประเทศตุรกี ในสมัยออตโตมัน ราวปี ค.ศ. 1453 ในช่วงแรก
ชาวเติร์กดื่มกาแฟที่บ้านและใช้ต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยี่ยมเยียน
จนในปี ค.ศ. 1554 ร้ า นกาแฟร้ า นแรกในโลกเกิ ด ขึ้ น ที่ น คร
คอนสแตนติโนเปิล ปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูล โดยชาวซีเรีย 2 คน
มีการเสริฟกาแฟในร้านที่มีโซฟาสวยงามสะดวกสบาย เป็นแหล่ง
พบปะพู ด คุ ย ของคน ทั้ ง กวี นั ก นิ ย มศิ ล ปะ และวรรณกรรม
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก การเมื อ ง ฯลฯ ร้ า นกาแฟได้ รั บ ความนิ ย ม
มี ก ารขยายร้ า นกาแฟมากขึ้ น จนถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ร้ า นกาแฟต้ น แบบ
ในเมืองต่างๆ ของยุโรป ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 จนถึงในปัจจุบัน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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กาแฟสู่ยุโรป
เนเธอร์แลนด์ พ่อค้าชาวเวนิสเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ท�ำการค้ากาแฟกับอาหรับ
ในปี ค.ศ. 1615 ได้ซื้อกาแฟจากเมืองมอคค่า (Mocha) น�ำไปขายในยุโรป เป็นจุดเริ่มต้นการค้า
ที่สร้างความร�่ำรวยให้กับพ่อค้าอาหรับผู้ส่งกาแฟ ต่อมาพ่อค้าชาวดัชท์น� ำกาแฟไปเผยแพร่
ในเมืองอัมสเตอร์ดมั ชาวดัชท์ได้พยายามศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆ ของกาแฟทัง้ ด้านพฤกษศาสตร์และ
การค้า ในปี ค.ศ. 1616 ต้นกาแฟต้นแรกถูกน�ำไปยุโรปแล้วขยายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์ใน
เมืองอัมสเตอร์ดัม และน�ำไปปลูกในเขตประเทศแถบหมู่เกาะอินเดียตะวันออกและชวา ในปี
ค.ศ. 1663 ร้านกาแฟร้านแรกเปิดในเมืองอัมสเตอร์ดัม ท�ำให้ประชาชนทุกชนชั้นมีโอกาส
ลิ้มรสกาแฟ ร้านกาแฟจะตกแต่งอย่างประณีตสวยงามในบรรยากาศที่สะดวกสบาย
เบลเยี่ ย ม ลู จ า (Luja) นั ก ส� ำ รวจชาวดั ช ท์ เดิ น ทางไปส� ำ รวจพั น ธุ ์ พื ช ที่ ค องโก
พบต้ น กาแฟโรบั ส ต้ า และเก็ บ เมล็ ด กาแฟโรบั ส ต้ า จากสวนของกาลเลน ซึ่ ง เพาะและปลู ก
ในสวนหลั ง บ้ า น น� ำ ไปให้ ลิ น เดน (Linden) ผู ้ อ� ำ นวยการบริ ษั ท เพาะพั น ธุ ์ พื ช ของเมื อ ง
บรั ส เซลล์ ประเทศเบลเยี่ ย ม ต่ อ มาลิ น เดนได้ เ พาะพั น ธุ ์ ก าแฟโรบั ส ต้ า ส่ ง ไปขายยั ง
ประเทศต่ า งๆ ภายใต้ ชื่ อ Coffea Robusta Linden และได้ มี ก ารสั่ ง กล้ า กาแฟโรบั ส ต้ า
น�ำไปปลูกทดแทนกาแฟอาราบิก้าที่ประสบความเสียหายจากโรคราสนิมในหลายแห่ง ท�ำให้
กาแฟโรบัสต้ากระจายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมากขึ้น
อิตาลี ชาวอิตาลีนิยมดื่มน�ำ้ ผลไม้และเครื่องดื่มจากพืชต่างๆ ในปี ค.ศ. 1625 มีการขาย
กาแฟในกรุงโรม โดยชาวอิตาลีเห็นว่ากาแฟเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ค.ศ. 1645 ร้านขายกาแฟ
ร้านแรกเกิดขึ้นในเวนิส และมีการเปิดขยายเพิ่มจนมีร้านกาแฟมากมายในเวนิส เป็นที่ชุมนุม
ของชนชั้นสูง และในปี ค.ศ. 1720 ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวนิส คือ ร้านฟลอเรนท์
(Florian) เปิดให้บริการ
ฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1644 มีการส่งเมล็ดกาแฟจากเมืองอเล็กแซนเดรียสู่เมืองมาแซร์
ค.ศ. 1671 ร้านกาแฟร้านแรกจึงเปิดขึ้นที่นี่ ในปี ค.ศ. 1672
นายปาสคาล ชาวอามาเนีย เปิดขายกาแฟเป็นครั้งแรก
ที่ปารีสในงาน Saint-Germain Fair และได้เปิดเป็น
ร้านขึ้นหลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1689 Procopio
Dei Coltelli ชาวอิ ต าลี ไ ด้ เ ปิ ด ร้ า นกาแฟ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งขึ้ น ในกรุ ง ปารี ส มี บุ ค คลที่ มี
ชื่อเสียง ทั้งศิลปิน นักการเมือง ฯลฯ
นิ ย มไปดื่ ม กาแฟที่ ร ้ า นนี้ กั น มาก
จนในปี ค.ศ. 1690 มี ร ้ า นกาแฟ
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ในปารีสมากกว่า 300 ร้าน ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาก
จนอาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มของพระราชา มีค�ำโฆษณาขายกาแฟว่า “กาแฟเป็นเครื่องดื่ม
ที่คั่วและผสมในหม้อทองค�ำ โดยพระหัตถ์ของพระราชา”
ในปี ค.ศ. 1714 เจ้าเมืองอัมสเตอร์ดมั ได้สง่ ต้นกาแฟมาถวายเป็นของขวัญแด่พระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 และได้น�ำมาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ กรุงปารีส เนื่องจากกาแฟไม่ทนทานต่อความ
หนาวเย็น จึงมีการสร้างเรือนกระจกเพื่อปลูกกาแฟ นับเป็นเรือนกระจกพืชเรือนแรกของโลก
ฝรั่งเศสได้พยายามน�ำกาแฟไปปลูกในดินแดนภายใต้การปกครองเช่นกัน โดยมีการน�ำกาแฟ
จากเยเมนไปปลูกในเกาะเบอร์บอน (Bourbon) (ปัจจุบันคือเกาะรียูเนียน) เกาะภูเขาไฟเล็กๆ
ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะมาดากัสการ์ 800 กิโลเมตร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1708 แต่ไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ จนในปี ค.ศ. 1715-1718 มีการน�ำกาแฟมาปลูกอีกและประสบผลส�ำเร็จ กาแฟพันธุ์
อาราบิก้าสายพันธุ์เบอร์บอน (Bourbon) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเริ่มต้นจากเกาะแห่งนี้ และ
ได้น�ำรุ่นลูกหลานไปปลูกในที่อื่นๆ เป็นที่รู้จักทั่วโลก
อังกฤษ จากบันทึกของ John Evelyn ค.ศ. 1637 กล่าวถึงการดื่มกาแฟของสมาชิก
Balliol College ในออกซ์ฟอร์ด (Oxford) กาแฟเป็นทีน่ ยิ มในหมูอ่ าจารย์และนักศึกษา เพราะกาแฟ
ช่วยกระตุ้นให้สามารถอ่านหนังสือในเวลากลางคืนได้นานขึ้น ในปี ค.ศ. 1650 จาคอบ (Jacob)
ชาวเลบานอนตั้งร้านกาแฟร้านแรกขึ้น ชื่อ Angle Inn ที่ออกซ์ฟอร์ด ต่อมามีร้านกาแฟเกิดขึ้นใน
ลอนดอนที่ St Michael’s Alley โดยชาวกรีกชื่อ ปาสควาล โรเซ่ (Pasqua Rosee) ร้านกาแฟ
เป็นสถานที่ส�ำคัญของบุคคลทั่วไป เป็นที่พบปะของนักธุรกิจ เพื่อท�ำข้อตกลง การเซ็นสัญญา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร้านกาแฟเป็นจุดก�ำเนิดสถาบันหลายอย่าง เช่น ตลาดหลักทรัพย์
บริษัทประกัน Baltic และ Lloyds ร้านกาแฟเป็นที่พักผ่อนของบรรดานักเขียน กวี ทนายความ
นักปรัชญา นักการเมือง ร้านกาแฟบางแห่งเก็บค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการอัตราคนละ 1 เพนนี
เพื่อให้สามารถถกเถียงให้ความคิดเห็นในด้านการเมืองและวรรณกรรมจนเป็นที่รู้จักในนาม
มหาวิทยาลัยเพนนี ภายในร้านมีกล่องทองเหลืองสลักค�ำว่า To Insure Promptness เพื่อความ
ทันใจ ภายหลังถูกย่อให้สั้นเหลืออักษรตัวแรกคือ ทิป (Tip) ในปี ค.ศ. 1675 พระเจ้าชาร์ลที่ 2
ประกาศปิดร้านกาแฟ เนื่องจากผู้หญิงอังกฤษต่อต้านการดื่มกาแฟ เพราะผู้ชายใช้เวลาและ
เงินทองหมดไปที่ร้านกาแฟนอกบ้าน หลังจากนั้นไม่นานพวกพ่อค้าได้ถวายฎีกาให้ยกเลิกการ
ปิดร้านกาแฟ ท�ำให้ร้านกาแฟเปิดขึ้นใหม่อีก ในช่วงต้นศตวรรตที่ 18 บรรยากาศ
ร้านกาแฟมีการเปลีย่ นแปลงไป ร้านกาแฟมีการเสริฟเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มากขึน้
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลง นั ก ธุ ร กิ จ นิ ย มด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของตน
ในสถานที่ท�ำงานที่เป็นหลักแหล่ง สะดวกปลอดภัยกว่า โรงงานและ
สถานที่ท�ำงานจัดให้มีห้องสมุด ท�ำให้หนังสือพิมพ์และหนังสืออ่านต่างๆ
สามารถหาได้ง่ายขึ้น ร้านกาแฟจึงเสื่อมความนิยมในเวลาต่อมา
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กาแฟสู่อเมริกา
ราว ค.ศ. 1655 ชาวดัชท์นำ� กาแฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาสูช่ มุ ชนชาวดัชท์ในเมือง
นิวอัมสเตอร์ดัม (นิวยอร์ค) สหรัฐอเมริกา ช่วงแรกถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสูง ในปี ค.ศ. 1688
มีหลักฐานว่ามีการดื่มกาแฟผสมน�้ำตาลหรือน�้ำผึ้งและซินนามอนในเมืองนิวอัมสเตอร์ดัม ในปี
ค.ศ. 1670 โดโรธี โจนส์ (Dorothy Jones) ได้รับอนุญาตขายกาแฟในเมืองบอสตัน และมีการ
เปิดร้านกาแฟขึ้นหลายแห่งในเมืองบอสตัน นิวยอร์ค ฯลฯ ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงจะเป็นที่พบปะ
ของบุคคลชั้นสูง นักการเมือง เจ้าหน้าที่อังกฤษ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ Boston Tea Party จาก
การประท้วงการเก็บภาษีชาต่อรัฐบาลอังกฤษในปี ค.ศ. 1767 นับเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและต่อต้านสินค้าอังกฤษ ชาวอเมริกันปฏิเสธการดื่มชา หันมา
ดืม่ กาแฟแทน ท�ำให้ชาวอเมริกนั กลายเป็นนักดืม่ กาแฟ แม้ในสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือ
และฝ่ายใต้ ทหารฝ่ายเหนือต้องมีกาแฟเป็นเสบียงคนละ 8 ปอนด์ โดยมีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสและ
ดัชท์น�ำเข้ากาแฟจากประเทศอาณานิคมของตน เช่น ประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนและ
คิวบา จนในปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังเป็นผู้น�ำเข้ากาแฟรายใหญ่ของโลก

กาแฟสู่ลาตินอเมริกา
ในช่วงต้น ค.ศ. 1718 มีการน�ำต้นกาแฟต้นแรกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปปลูก
ในประเทศสุรินัม ดินแดนในปกครองของดัชท์ ประมาณปี ค.ศ. 1723 นายทหารเรือชาวฝรั่งเศส
ชื่อกาเบรียล แมธธิว เดอคิว (Garbriel Methieu de Clieu) น�ำต้นกาแฟจากประเทศฝรั่งเศส
ไปยั ง เกาะมาติ นิ ค (Martinique) ซึ่ ง เป็ น อาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส การเดิ น ทางเป็ น ไปด้ ว ย
ความยากล� ำ บาก ทั้ ง พายุ โจรสลั ด ต้ อ งสละน�้ ำ จื ด ส่ ว นตั ว รดต้ น กาแฟ จนมาถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทาง ต้ น กาแฟเหล่ า นั้ น ถู ก ปลู ก และดู แ ลรั ก ษาอย่ า งระมั ด ระวั ง จนในปี ค.ศ. 1726
ต้นกาแฟจึงให้ผลผลิตในเวลาต่อมา ชาวสเปนได้น� ำกาแฟเข้าสู่อาณานิคมในหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันตก ค.ศ. 1730 ผู้ว่าจาไมก้าน�ำกาแฟจากไฮติมาปลูกในจาไมก้า ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์
จนเป็นกาแฟทีม่ ชี อื่ เสียง และน�ำไปปลูกในสาธารณรัฐโดมินกิ นั ในปี ค.ศ. 1748 มีการน�ำเมล็ดกาแฟ
จากสาธารณรั ฐ โดมินิกันไปปลูกที่คิวบา ต่อมาหมอสอนศาสนา
ชาวสเปนน� ำ เมล็ ด กาแฟจากคิ ว บาไปปลู ก ที่ ป ระเทศ
กัวเตมาลา และเปอร์โตริโก ในปี ค.ศ. 1779 น�ำเข้า
ไปปลูกในประเทศคอสตาริก้า ค.ศ. 1783 เริ่ม
ปลูกกาแฟในประเทศเวเนซูเอล่า ที่หมู่บ้าน
ในหุบเขาคาราคัส (Caracas) ปี ค.ศ. 1790
มี ก ารปลู ก กาแฟในประเทศเม็ ก ซิ โ ก
ค.ศ. 1825 มีการปลูกกาแฟในฮาวาย
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โคลัมเบีย ปลายศตวรรษที่ 18 มีการน�ำเมล็ดกาแฟจากดินแดนปกครองของฝรั่งเศส
มาปลู ก ครั้ ง แรกที่ เ มื อ ง Cucuta ใกล้ ดิ น แดนประเทศเวเนซู เ อล่ า พื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟของ
โคลั ม เบี ย อยู ่ บ นที่ สู ง ตั้ ง แต่ 800-1900 เมตร เหนื อ ระดั บ น�้ ำ ทะเล ดิ น เป็ น ดิ น ภู เ ขาไฟ
อุดมสมบูรณ์ ท�ำให้กาแฟโคลัมเบียเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก
บราซิล มีการพยายามน�ำพันธุ์กาแฟจากดินแดนประเทศกิอานาของดัชท์และฝรั่งเศส
มาปลู ก ในบราซิล แต่ไม่ประสบผลส� ำ เร็จ เนื่ อ งจากทั้ ง ดั ช ท์ แ ละฝรั่ ง เศลดู แ ลเข้ ม งวด ผู ้ น� ำ
เมล็ดและต้นกาแฟออกไปอาจถูกประหารชีวิต ใน ค.ศ. 1718 ฟรานซิสโก เดอ เมลโล พาลเฮตา
(Francisco De Melo Palheta) นายทหารชาวบราซิลถูกส่งไปเจรจาเรื่องปัญหาเขตแดนกับดัชท์
และฝรั่งเศส เขาสามารถเข้าใกล้ชิดและสนิทสนมกับนายกผู้ปกครองกิอานา ฝรั่งเศส เขาได้มี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาผู้ปกครอง เมื่อการเจรจาสิ้นสุดลง มีการจัดเลี้ยง ภรรยาผู้ปกครอง
ได้มอบช่อดอกไม้ที่มีต้นกาแฟจ�ำนวน 5 ต้น และผลกาแฟจ�ำนวน 30 เมล็ด บรรจุถุงเล็กๆ ซ่อนอยู่
ในช่อดอกไม้ เมือ่ กลับมายังบราซิล เขาลาออกจากการเป็นทหาร และปลูกกาแฟท�ำสวนอยูท่ รี่ มิ แม่นำ�้
Ubatuba จนปี ค.ศ. 1727 กาแฟเริ่มให้ผลผลิต และในปี ค.ศ. 1733 กาแฟจ�ำนวน 50 ถุง
ถู ก ส่ ง ไปยั ง ประเทศโปรตุ เ กส ในระยะแรกกาแฟไม่ ค ่ อ ยได้ รั บ ความสนใจมากเมื่ อ เที ย บกั บ
อุตสาหกรรมน�้ำตาลจากอ้อย จนกระทั่งนโปเลียนสนับสนุนการท�ำน�้ำตาลจากหัวบีท ท�ำให้
ความต้ อ งการน�้ ำ ตาลจากบราซิ ล ลดลง ต้ อ งหาพื ช ใหม่ ป ลู ก ทดแทน ในต้ น ศตวรรษที่ 19
มีความต้องการกาแฟในยุโรปและอเมริกา บราซิลมีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟและยังมี
ทาสใช้แรงงาน ท�ำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่ (Estate) ขึ้นอย่างมากมายรวดเร็ว
ต่อมาเมื่อมีการเลิกทาส เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ท�ำให้ผลผลิตกาแฟลดลงอย่างมาก
รัฐบาลบราซิลจึงได้มีการฟื้นฟู โดยสนับสนุนให้ชาวยุโรป เช่น โปรตุเกส เยอรมัน เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ด�ำเนินการท�ำสวนกาแฟ โดยมีรัฐบาลช่วยดูแล มีการเปิดพื้นที่ปลูกใหม่ ปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่
อยู่แถบรัฐเซาเปาโล และขยายออกไปทางตะวันตกและทางใต้ของประเทศ จนปัจจุบันบราซิล
เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก

กาแฟสู่เอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อินเดีย ประมาณ ค.ศ. 1600 นายบาบา บูดาน (Baba Budan) นักแสวงบุญชาวอินเดีย
ได้ลักลอบน�ำเมล็ดหรือผลกาแฟ ซึ่งเป็นพืชหวงห้ามของชาวอาหรับ จ�ำนวน 7 เมล็ด ซุกซ่อน
ในเสื้อคลุมจากเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาปลูกแถบ
เนินเขาใกล้เมือง Chikmagalur เมืองไมเซอร์ (Mysore) ต่อมา
กาแฟได้ แ พร่ ก ระจายไปส่ ว นอื่ น ๆ ของอิ น เดี ย จนกระทั่ ง
ในปี ค.ศ. 1823 อังกฤษมีการพัฒนาปลูกกาแฟแบบสวน
ขนาดใหญ่ (Estate) ใกล้ๆ เมืองกัลกัตตา ปี ค.ศ. 1830
มี ก ารสร้ า งสวนกาแฟที่ เ ป็ น ระบบสมบู ร ณ์ แ ห่ ง แรกของ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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นายแคนนอน ที่เมือง Chilmuglur ในช่วงต่อมาสวนกาแฟขนาดใหญ่มีการขยายไปจนถึงทางใต้
ของอินเดียแถบไมเซอร์ คูนอร์ มัทราส ประมาณปี ค.ศ. 1900 มีการน�ำกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจาก
อินโดนีเซียมาปลูกในอินเดีย ปัจจุบันอินเดียมีทั้งผลผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิก้า
อินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 1696 นิโคลัส วิทเสน ผู้จัดการบริษัทดัชท์อินเดียตะวันออก
ได้นำ� ต้นกาแฟจากมาลาบาร์ (Malabar) รัฐเคลาล่า ประเทศอินเดีย ไปปลูกที่ Kedawoeng Estate
ใกล้เมืองปัตตาเวีย (จาการ์ต้า) ในเกาะชวา ในปี ค.ศ. 1699 สวนกาแฟประสบความเสียหาย
เนือ่ งจากแผ่นดินไหวและน�้ำท่วม ในปีเดียวกันมีการน�ำต้นกาแฟอาราบิกา้ จากมาลาบาร์ของอินเดีย
มาปลูกอีกครั้ง กาแฟอาราบิก้าจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขึ้น จนในปี ค.ศ. 1711 มีรายงานว่า
ได้มีการเก็บเกี่ยวกาแฟน�ำไปขายในตลาดประมูลสินค้าที่เนเธอร์แลนด์ ปี ค.ศ. 1880 – 1899
มีการระบาดของโรคราสนิม ท�ำให้ไม่สามารถที่จะปลูกกาแฟอาราบิก้าได้ผล จึงได้มีการเปลี่ยน
พันธุ์กาแฟมาเป็นพันธุ์โรบัสต้าและพันธุ์ลิเบอริก้า ในปี ค.ศ. 1900 ได้มีการส่งต้นกาแฟโรบัสต้า
จ�ำนวน 150 ต้น จากประเทศเบลเยี่ยมไปเกาะชวา ต่อมากาแฟโรบัสต้าได้รับการส่งเสริมและ
ขยายการผลิตในอินโดนีเซียจนประสบความส�ำเร็จ สามารถผลิตและส่งออกไปขายในตลาดโลกได้
สาธารณรั ฐ เวี ย ดนาม เวี ย ดนามเริ่ ม ปลู ก กาแฟเมื่ อ 100 กว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมา
โดยชาวฝรั่งเศสได้น�ำเข้ามาปลูกแถบบริเวณที่ราบสูงตอนกลางประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 1857
และได้ มี ก ารขยายพื้ น ที่ ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ น จนในปี ค.ศ. 1975 เวี ย ดนาม มี พื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟ
ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 125,000 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 5,000 – 7,000 ตัน จนกระทั่ง
ถึงปี ค.ศ. 2012 มีพื้นที่ปลูกถึง 3,750,000 ไร่ ผลผลิต 1,260,000 ตัน ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟพันธุ์
โรบั ส ต้ า ร้ อ ยละ 85 ของพื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟทั้ ง ประเทศ อี ก ร้ อ ยละ 15 เป็ น พั น ธุ ์ อ าราบิ ก ้ า
ในเวลาเพียง 30 ปี พื้นที่ปลูกกาแฟของเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 25 เท่า และผลผลิตเพิ่มขึ้น
100 เท่ า จนกระทั่ ง เวี ย ดนามเป็ น ประเทศผู ้ ผ ลิ ต กาแฟโรบั ส ต้ า อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลก และ
เป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิล กาแฟจึงสร้างความ
ร�่ำรวยให้เวียดนามอย่างรวดเร็ว
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวเริ่มปลูกกาแฟในสมัยเป็นอาณานิคม
ของประเทศฝรั่งเศส โดยชาวฝรั่งเศสได้น�ำเอากาแฟเข้ามาปลูกในพื้นที่ราบสูง Bolaven ด้วย
พันธุ์ดั้งเดิม สันนิษฐานว่าเป็นกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์ Tipica ที่มีรสชาติเป็นอันดับหนึ่งของ
เอเซีย อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟโรบัสต้าราว 80% แหล่งปลูกส�ำคัญและ
มีผลผลิตมากที่สุดคือ เมืองปากซอง แขวงจ�ำปาสัก พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
สายพันธุ์ Tipica Catuai และสายพันธุ์ Hybrido De Timor ปากซองได้รับสมญานามเป็น
เมืองกาแฟของลาว เนื่องจากปลูกในที่ราบภูเขาไฟ อุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่เหมาะสมในการ
ปลูกกาแฟ และมีสภาพอากาศที่เหมาะสม พื้นที่สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 1,200 เมตร

ประวัติกาแฟไทย
ค� ำ ว่ า กาแฝ่ ปรากฎในหนั ง สื อ อั ก ขราภิ ธ านศรั บ ท์ ข องหมอบรั ด เลย์ ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ ปี
พ.ศ. 2416 ว่า “กาแฝ่, ต้นไม้อย่างหนึ่ง มาแต่เมืองนอก เม็ดมันต้มน�้ ำร้อนกินคล้ายใบชา”
มีบันทึกว่าเมืองไทยปลูกกาแฟมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทว่าแพร่หลายจริงจัง นิยมปลูกและนิยมดื่ม
ก็ล่วงเข้ามาสมัยรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2367 สมัยรัชกาลที่ 3 ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อค้าขาย
กั บ ชาวต่ า งประเทศ เช่ น อั ง กฤษ เนเธอร์ แ ลนด์ ได้ มี ก ารน� ำ ต้ น กาแฟมาทดลองปลู ก ใน
พระบรมมหาราชวัง และเพาะต้นกาแฟแจกจ่ายให้เสนาบดีไปปลูกกัน ในสมัยรัชกาลที่ 4
สมเด็จพระมหาประยูรวงศ์ ท่านมีสวนกาแฟ เมื่อคราวได้ต้อนรับเซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ท่านได้มอบ
กาแฟให้ท่านเซอร์ไปเป็นตัวอย่างถึง 3 กระสอบ นอกจากนี้พ่อค้าชาวดัชท์หรือชาวอังกฤษ
จากแหลมมลายูอาจน�ำกาแฟเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าชาวไทย จึงมีการน�ำพันธุ์กาแฟ
มาปลูกในพื้นที่ภาคใต้
จากบันทึกของพระสารศาสตร์พลขันธ์ (นายเจรินี ชาวอิตาลี) กล่าวว่าประเทศไทยมีการ
น�ำกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2393 แล้ว แต่ประสบปัญหามาตลอด ต่อมา
ในระหว่างปี พ.ศ. 2515 – 2522 ได้มีการด�ำเนินโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นในเขตภาคเหนือ
พบว่ากาแฟอาราบิก้ามีศักยภาพในการปลูกทดแทนฝิ่นได้ ในปี พ.ศ. 2523 จึงมีการส่งเสริม
ปลูกกาแฟอาราบิก้าทดแทนฝิ่นจนถึงปัจจุบัน
กาแฟพั น ธุ ์ โ รบั ส ต้ า สั น นิ ษ ฐานว่ า น� ำ มาปลู ก
ราว ปี พ.ศ. 2447 ชาวไทยอิสลามชื่อ นายตีหมุนเป็น
ผู ้ น� ำ มาปลู ก ครั้ ง แรกที่ ต� ำ บลบ้ า นตะโหนด (ต� ำ บล
บ้านโหนดในปัจจุบัน) อ�ำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา มีการสันนิษฐานแหล่ง
ที่ ม าของเมล็ ด พั น ธุ ์ ก าแฟแตกต่ า งกั น
ออกไป 2 แหล่ง บางแหล่งว่าน�ำมาจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เพราะช่ ว งนั้ น ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ก� ำ ลั ง ตื่ น ตั ว การปลู ก กาแฟโรบั ส ต้ า
อีกแหล่งว่าน�ำมาจากโอกาสไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กาแฟที่น�ำมา
ปรากฎว่าปลูกได้ผลดีพอสมควร จากนัน้ ได้มกี ารขยายพันธุแ์ ละมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสต้า
ออกไปอย่างกว้างขวาง ในสมัยจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความ
จ� ำ เป็ น และความส� ำ คั ญ ของการปลู ก และผลิ ต กาแฟขึ้ น เองในประเทศ เพื่ อ ลดดุ ล การค้ า
ระหว่างประเทศ และมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟใน 50 จังหวัด จนกระทั่งมีการ
ปลูกแพร่กระจายในหลายจังหวัดของภาคใต้ รวมทั้งภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
แหล่งปลูกกาแฟที่ส�ำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน เกือบร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูก
และผลผลิตรวมทั้งประเทศอยู่ในภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ฯลฯ โดย
ปลูกกาแฟโรบัสต้า อีกประมาณร้อยละ 20 อยู่ในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ฯลฯ นิยมปลูกกาแฟอาราบิก้า นอกจากนี้ยังมีการปลูกในพื้นที่
ภาคอื่นบ้าง เช่น ภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ ภาคตะวันออก ที่จังหวัด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา เลย ฯลฯ ปัจจุบัน
ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปในประเทศ ต้องน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟโรบัสต้า
ส่วนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ มีการเปิดร้านกาแฟแห่งแรกในกรุงเทพฯ โดยชาวอเมริกัน
ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่กั๊กพระยาศรี ต่อมาได้มีร้านขายของช�ำชื่อ ตุงฮูสโตร์ ขายกาแฟยี่ห้อตุง ฮู ในสมัย
รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ตั้งร้านกาแฟชื่อ นรสิงห์ ขึ้นบริเวณริมถนนศรีอยุธยา ริมลานพระบรมรูป
ทรงม้า ต่อมามีการตั้งร้านกาแฟขึ้นอีกหลายร้าน ที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน เช่น ออนล็อกหยุ่น
10
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เอี๊ยแซ เป็นต้น หลังจากนั้นมีบริษัทผู้ผลิตกาแฟคั่วบด และกาแฟผงส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น กาแฟ 3:1 กาแฟพร้อมดื่ม กาแฟเพื่อสุขภาพ
และความงาม เป็นต้น รวมทัง้ มีรา้ นกาแฟเกิดขึน้ มากมาย เนือ่ งจากกระแสความนิยมบริโภคกาแฟสด
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

แหล่งปลูกที่ส�ำคัญของโลก
แหล่งปลูกกาแฟของโลกปัจจุบนั มีมากกว่า 50 ประเทศ แหล่งผลิตกาแฟทีส่ ำ� คัญอยูบ่ ริเวณ
ใกล้เส้นศูนย์สตู ร ระหว่างเส้นรุง้ ที่ 20 องศาเหนือ ถึง 20 องศาใต้ หรือเรียกว่าบริเวณ Coffee belt
ประเทศในแถบนี้ ได้แก่ กลุ่มละตินอเมริกา แอฟริกากลาง ตอนใต้ของอินเดีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย
ผลผลิตกาแฟของโลก กระจายอยู่ใน 4 ทวีป คือ

1. อเมริกาเหนือ มีผลผลิตประมาณร้อยละ 18 ของผลผลิตโลก ประเทศผู้ผลิต

ส�ำคัญ คือ เม็กซิโก กัวเตมาลา จาไมก้า เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นกาแฟ
อาราบิก้า กาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น กาแฟบลูเมาท์เทน ของประเทศจาไมก้า กาแฟโคน่า
ของมลรัฐฮาวาย

2. อเมริกาใต้ มีผลผลิตประมาณร้อยละ 43 ของผลผลิตโลก ประเทศผู้ผลิตส�ำคัญ

คือ บราซิล โคลัมเบีย เม็กซิโก คอสตาริกา เอกวาดอร์ เปรู และเวเนซูเอล่า ผลผลิตส่วนใหญ่
เป็นกาแฟอาราบิก้า กาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น กาแฟซูรีโม เมดิลลิน โบโกต้า ของโคลัมเบีย
กาแฟบราซิลเลี่ยนซานโตส ของบราซิล

3. แอฟริกา มีผลผลิตประมาณร้อยละ 15 ของผลผลิตโลก ประเทศผู้ผลิตส�ำคัญ

คือ คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต์ ยูกานดา ซาอีร์ มาดากัสการ์ และเคนย่า ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นกาแฟ
โรบัสต้า ส่วนประเทศเอธิโอเปีย คีเนีย และแทนซาเนีย ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นกาแฟอาราบิก้า
กาแฟทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ดี เช่น กาแฟคีรมี นั จาโร ของประเทศเคนย่า กาแฟม็อคค่า ของประเทศ
เยเมน

4. เอเชียและโอซีเนีย มีผลผลิตประมาณร้อยละ 24 ของผลผลิตโลก ประเทศผู้ผลิต

ส�ำคัญ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย ปาปัวนิวกินี ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นกาแฟโรบัสต้า
กาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น กาแฟจาวา และกาแฟสุมาตรา ของอินโดนีเซีย กาแฟมาลาบา
ของอินเดีย
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แหล่งผลิตกาแฟที่สำ� คัญของโลก (Coffee belt)

ประเทศผู้ผลิตและน�ำเข้ากาแฟของโลก
ประเทศผู้ผลิตกาแฟส�ำคัญ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม อินโดนีเซีย
โคลัมเบีย และเอธิโอเปีย
ประเทศผู้น�ำเข้ากาแฟที่ส�ำคัญ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี
อิตาลี ญี่ปุ่น และเบลเยี่ยม

12
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ลักษณะทาง

         พฤกษศาสตร์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ
กาแฟจัดเป็นไม้ยืนต้น มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเล็กไปจนถึงไม้พุ่มใหญ่ ลักษณะของต้น ใบ
ยอด และดอกมีความหลากหลายในพันธุ์กาแฟแต่ละชนิด

ลักษณะส่วนต่างๆของกาแฟ
ราก
		 กาแฟมีรากแก้ว (Tap root) ทีอ่ ว้ นสัน้ ส่วนมากยาวไม่เกิน 45 เซนติเมตร รากแขนงดิง่
ที่เกิดจากรากแก้ว (Axial root) มีจ�ำนวนตั้งแต่ 4 – 8 ราก หยั่งลึกลงไปในดิน 2 - 3 เมตร จาก
รากแขนง (Lateral root) จะมีรากฝอย (Feeder bearer root) และจากรากฝอยจะมีราก
ส�ำหรับดูดอาหาร (Feeder roots) แตกออกมาจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่ของรากชนิดนี้ แผ่กระจาย
ลึกจากระดับผิวดินประมาณ 20 เซนติเมตร และรอบรัศมี 120 เซนติเมตร รอบๆ ต้นกาแฟ
● ล�ำต้น
		 ล�ำต้นกาแฟมีข้อและปล้อง ในขณะต้นเล็กจะเห็นใบอยู่ที่ข้อของล�ำต้น เมื่อต้นโต
ใบจะร่วงหล่นไป ที่โคนใบมีตาอยู่ 2 ชนิด คือ ตาบน และตาล่าง โดยปกติตาบนจะแตกกิ่งแขนง
ที่ 1 (primary branch) ออกมาจากล�ำต้น ลักษณะเป็นกิ่งนอนขนานกับพื้นดิน หรือห้อยต�่ำ
ลงดิ น กิ่ ง แขนงที่ 1 สามารถแตกกิ่งแขนงที่ 2 (secondary branch) และกิ่ ง แขนงที่ 2
สามารถแตกเป็นกิ่งแขนงที่ 3 (tertiary branch) ได้อีก ในลักษณะเป็นคู่สลับเยื้องกันบนล�ำต้น
หรือกิ่งตั้ง แต่ละข้อของกิ่งแขนงเหล่านี้ มีกลุ่มตาดอกที่จะติดดอกออกผลต่อไป ส่วนตาล่าง
●
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โครงสร้างของต้นกาแฟและระบบราก
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(เกิดเป็นชุด) มักมีการแตกหน่อเป็นจ�ำนวนมาก และเติบโตเป็นกิ่งตั้ง (sucker) ขึ้นไปเหมือนล�ำต้น
ไม่ติดดอกผล แต่สามารถแตกเป็นกิ่งแขนงที่ 1 2 และ 3 ซึ่งสามารถให้ดอกผลได้เช่นกัน
ควรมีการปลิดหน่อทิง้ หรือตัดแต่งกิง่ ออกบ้าง เพือ่ ไม่ให้ทรงพุม่ แน่นทึบจนเป็นทีส่ ะสมของโรคแมลง
● กิ่ง
		 ในแต่ละข้อของกิ่งนอนจะมีตาที่ให้ก�ำเนิดดอก ประมาณ 6 ตา อยู่ที่โคนก้านใบ
โดยตาจะแก่ไม่พร้อมกัน ตาทีอ่ ยูโ่ คนทีส่ ดุ เป็นตาทีอ่ อ่ นกว่า ส่วนตาทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปทางปลายจะเป็น
ตาที่แก่กว่าตามล�ำดับ ตาทั้ง 6 ตา ในข้อนั้นจะทยอยกันบาน ท�ำให้ผลกาแฟสุกไม่พร้อมกัน
ตาดอกหนึ่ ง ตาจะสร้ า งดอกหลายดอกเป็ น กลุ ่ ม
ท�ำให้เวลาติดผลแล้ว เห็นชัดว่าผลกาแฟในแต่ละข้อ
จะติดกันเป็นกลุ่มๆ การออกดอกติดผลของกาแฟ
จะเกิดไล่จากโคนกิ่งไปสู่ปลายกิ่งเรื่อยๆ โดยข้อที่
ให้ผลแล้วจะไม่ให้ผลซ�้ำอีก แต่บางครั้งพบว่าใน
ข้อที่ได้ติดดอกออกผลไปแล้ว ปีถัดมายังเกิดดอก
และติดผลได้อีก แต่ไม่มากเหมือนปีแรก เนื่องจาก
ตาดอกทั้ง 6 ตา ในปีแรกนั้น ไม่ได้ผลิตดอกทุกตา

โครงสร้างชนิดของตาที่จะผลิตกิ่งตั้งและกิ่งนอน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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ใบ
		 ใบเกิดที่ข้อ เรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม
กัน ลักษณะเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ หรือรูปโล่ โคนใบ
และปลายใบเรียวแหลม ตรงกลางใบกว้าง ขอบ
ใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่น เส้นกลางใบเห็นชัดเจน
และมีเส้นแขนงเรียงขนานกันตลอดความยาวของ
ใบ ใบแก่ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านใต้ใบสีเขียวอ่อน
แต่ยอดอ่อนจะมีสีแดงหรือสีเขียว รวมทั้งขนาด
ของใบขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
●

ดอก
		 ดอกเกิดจากตาที่ 1 – 6 ในแต่ละซอกใบของกิ่งนอน โดยมากมักเกิดจากตาที่ 1 – 4
ก้านดอกสั้น จ�ำนวนดอกต่อช่อประมาณ 4 – 6 ดอก และ 1 ข้อ จะมีช่อดอกประมาณ 15 – 20
ช่อ กลีบดอกจะมีสีขาวหรือครีม กลิ่นหอมคล้ายมะลิป่า เป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีเกสรตัวผู้และตัว
เมียอยู่ในดอกเดียวกัน ดอกกาแฟแต่ละดอก ประกอบด้วย กลีบดอก 5 กลีบ และกลีบเลี้ยง 5 กลีบ
มีเกสร 5 อัน รังไข่มี 2 ห้อง แต่ละห้องมีไข่ 1 ใบ ปกติเมื่อเกิดตาดอกแล้ว จะพักตัวอยู่ระยะหนึ่ง
เนื่องจากเป็นช่วงแล้ง แต่เมื่อได้รับน�้ำฝนตอนต้นฤดู ดอกจะเริ่มพัฒนา ก้านดอกยืดยาว กลีบดอก
ขยาย และบานพร้อมกัน ดอกกาแฟใช้เวลาบานต่อเนื่อง 8 – 12 วัน โดยดอกแต่ละดอกจะบาน
ประมาณ 2 วัน จึงเหีย่ ว หลังจากนัน้ กลีบดอกรวมทัง้ ส่วนอืน่ ๆ จะร่วงหล่น เหลือแต่รงั ไข่ทจี่ ะกลาย
เป็นผลกาแฟต่อไป ปกติกาแฟจะออกดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน แต่ถ้าอากาศชุ่มชื้น
จะสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี
●

การออกดอกของกาแฟ
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ผล
		 ผลมีลักษณะกลมรี ขนาดความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านผลสั้น ผลดิบ
มีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลือง ส้ม แดง หรือแดงเกือบด�ำ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกาแฟ ผลกาแฟแบ่งออก
ได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) เปลือกผล (skin) (2) เนื้อ (pulp) มีสีเหลืองอ่อน เมื่อสุกมีรสหวาน
เล็กน้อย (3) เปลือกเมล็ด หรือกะลา (parchment) เป็นส่วนที่หุ้มเมล็ดไว้ โดยจะมีเมือก
(mucilage) ห่อหุ้มผิวกะลา บนผิวนอกระหว่างเมล็ดกับกะลา จะมีเยื่อบางๆหุ้มเมล็ดอยู่ เรียกว่า
เยื่อหุ้มเมล็ด (silver skin) โดยปกติผลจะใช้เวลาเจริญเติบโตจนถึงระยะผลสุกเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่
6 – 11 เดือน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ อุณหภูมิ และแหล่งปลูก ผลกาแฟบนต้นจะสุกไม่พร้อมกัน เนื่องจาก
ตาดอกของแต่ละข้อแทงช่อดอกไม่พร้อมกัน และในแต่ละช่อดอกก็บานไม่พร้อมกัน
●

การติดผลของกาแฟ
เมล็ด
		 โดยปกติผลกาแฟแต่ละผลมี 2 เมล็ด ลักษณะเหมือนกันประกบกัน เมล็ดมีรูปร่าง
ค่อนข้างกลมรี ยาวประมาณ 8.5 – 12.5 มิลลิเมตร ด้านทีป่ ระกบกันมีลกั ษณะแบน มีรอ่ งตรงกลาง
ตลอดแนวยาวของเมล็ด 1 ร่อง ด้านนอกโค้งนูนคล้ายหลังเต่า ส่วนของเมล็ดใน (endosperm)
ถัดจากกะลาเข้าไป จะมีผนังบางๆ (silver skin) หุ้มไว้ มีคัพภะ (embryo) เล็กๆ ติดอยู่ใกล้ฐาน
ของเมล็ด เมล็ดแห้งหลังจากสีเอากะลาออก เรียกว่า สารกาแฟ หรือเมล็ดกาแฟดิบ (Coffee
Bean) เมื่อแห้งแล้วมีสีเขียวอมเทา ภาษาอังกฤษจึงมักเรียกว่า Green Coffee ซึ่งเป็นส่วนที่
●
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น�ำมาใช้แปรรูปบริโภค เมล็ดกาแฟประกอบด้วย น�้ำ 12% โปรตีน13% ไขมัน 12% น�ำ้ ตาล 9%
สารคาเฟอีน 1-1.5% กรดคาเฟทานิค 9% สารที่ละลายน�้ำอื่นๆ 5% เซลลูโลสและสารประกอบ
ของเซลลูโลส 35% และเถ้า 4%
บางครั้งอาจมีการเจริญพัฒนาของเซลล์ผิดปกติหลังจากการผสมพันธุ์ ท�ำให้มีการสร้าง
เมล็ดที่แตกต่างไปบ้าง เช่น เมล็ดเดี่ยวหรือเมล็ดโทน (pea bean , peaberry) โดยผลติดเมล็ด
เพียงเมล็ดเดียว บางแหล่งจัดเมล็ดกาแฟชนิดนี้อยู่ในประเภทคุณภาพพิเศษ โดยมีเหตุผลเชื่อว่า
เป็นเมล็ดกาแฟที่มีการสะสมอาหารอย่างเต็มที่ จะมีปริมาณ 10 – 15 % ของกาแฟทั้งหมด
เมล็ดกาแฟหูช้าง (Elephant ears) เป็นเมล็ดขนาดใหญ่ แต่มีรอยแยกข้างบนโค้งนูน ท�ำให้แยก
ชิน้ ส่วนออกจากกันได้งา่ ย มีลกั ษณะคล้ายใบหูชา้ ง เมล็ดซีก ในหนึง่ ผลมีเมล็ดประกบกันอยู่ 3 เมล็ด
เป็นเมล็ดทีถ่ กู แยกไว้รวมกับเมล็ดแตกหัก ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคารองไปจากเมล็ดธรรมดา โดยทัว่ ไป
ผลสดกาแฟประมาณ 5 กิโลกรัม จะเปลี่ยนเป็นสารกาแฟได้ 1 กิโลกรัม อาจมากหรือน้อยกว่านี้
ขึ้นกับพันธุ์ ความสมบูรณ์ของเมล็ด และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสารกาแฟ
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พันธุ์

และการขยายพันธุก์ าแฟ

พันธุ์กาแฟที่มีความส�ำคัญในเชิงเศรษฐกิจ
กาแฟที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ และปลูกเป็นการค้าแพร่หลายทั่วโลก ในปัจจุบัน
มีเพียง 2 ชนิด ได้แก่

1. กาแฟอาราบิก้า (Coffea arabica L.)

เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในโลก มีปริมาณผลผลิตมากกว่า 80 % ของผลผลิตกาแฟโลก
มีโครโมโซม 2n = 44 ลักษณะทรงพุ่มขนาดเล็ก ใบเขียวเป็นมัน ดอกผสมตัวเอง ระยะออกดอก
ถึงผลแก่ใช้เวลา 6 – 9 เดือน เมล็ดค่อนข้างใหญ่ รูปทรงค่อนข้างแบนยาว เกือบเป็นวงรี
สี เ ขี ย วอมเทาฟ้ า ให้ ผ ลผลิ ต ปานกลาง ลั ก ษณะเด่ น คื อ มี ก ลิ่ น หอมและรสชาติ นุ ่ ม ละมุ น
เป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภค ข้อด้อยคือ อ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะโรคราสนิม ไม่ทนทานต่อการแปรปรวน
ของสภาพแวดล้อม ท�ำให้การดูแลรักษาท�ำได้ยากกว่าพันธุ์อื่นๆ จุดเด่นของกาแฟอาราบิก้า คือ
มีปริมาณคาเฟอีนน้อย ประมาณ 1 % ของน�้ำหนัก มีกลิ่นหอม เหมาะส�ำหรับน�ำมาท�ำเป็น
กาแฟร้อน ทานแบบไม่ใส่นม
สายพันธุต์ า่ งๆ ของกาแฟอาราบิกา้
กาแฟอาราบิก้าสามารถผสมตัวเองได้
โดยไม่ท�ำให้เกิดผลเสีย แต่อาจจะเกิดการผ่าเหล่า
(Mutation) เกิ ด เป็ น สายพั น ธุ ์ ห ลายสายพั น ธุ ์
ซึ่งสายพันธุ์ที่ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
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1. พันธุ์ทิปปิก้า (Typica) เป็นพันธุ์ดั้งเดิมและถือได้ว่าเป็นพันธุ์ต้นก�ำเนิดของกาแฟ
อาราบิก้าสายพันธุ์อื่นๆ ลักษณะเด่น คือ ใบหรือยอดอ่อนสีทองแดง กิ่งแขนงห้อยย้อยลงมา
เป็นพุ่ม มีข้อห่าง ใบมีขนาดเล็ก เรียบ เป็นมัน เจริญเติบโตเร็ว ออกดอก ผล และเก็บเกี่ยวได้เร็ว
แต่โทรมเร็วกว่า และมีอาการยอดแห้งตายได้ง่าย ไม่ต้านทานต่อโรคราสนิมและไม่ทนต่อ
ความแห้งแล้ง
2. พันธุ์เบอร์บอน (Bourbon) เชื่อกันว่ากลายพันธุ์มาจากพันธุ์ทิปปิก้าที่ได้น�ำไปปลูกที่
เกาะเบอร์บอน (ปัจจุบันคือเกาะรียูเนียน) ลักษณะเด่น คือ ยอดหรือใบอ่อนมีสีเขียว ข้อถี่กว่า
ใบใหญ่กว่าเล็กน้อย กิ่งแขนงเจริญเป็นแนวตั้งตรงขึ้นไปท�ำมุม 45 องศากับล�ำต้น ในช่วง
ติดผลนั้นปลายทั้งสองข้างของกิ่งแขนงจะโค้งลงมา เนื่องจากน�้ำหนักของผลกาแฟ ออกดอกและ
เก็บผลได้ช้ากว่า แต่ให้ผลผลิตสูงกว่า และทนทานต่ออาการยอดแห้งตายได้ดีกว่า แต่ไม่ต้านทาน
ต่อโรคราสนิม รวมทัง้ ไม่ทนต่อสภาพความหนาวเย็นและลมแรง คุณภาพของผลผลิตให้รสชาติและ
กลิ่นหอมดีกว่าพันธุ์ทิปปิก้า
3. พันธุ์บลูเมาเท่น (Blue Mountian) กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ทิปปิก้าที่ได้น�ำไปปลูกที่
บลู เมาเทน ในประเทศจาไมก้า ลักษณะเด่น คือ มียอดอ่อนสีน�้ำตาลแดง ใบบางแคบ มีความ
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมบนที่สูง ทนทานต่อความแห้งแล้ง มีความต้านทานต่อโรคที่เกิดกับ
ผลกาแฟ แต่ออ่ นแอต่อโรคราสนิม กาแฟพันธุน์ มี้ คี ณ
ุ ภาพการบริโภคดีมาก เป็นทีย่ อมรับของตลาด
ผู้บริโภค และมีราคาแพงมากเช่นกัน ถือว่าเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
4. พันธุ์โคน่า (Kona) เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพและรสชาติติดอันดับต้นๆ ของโลกตาม
แบบของพันธุ์ทิปปิก้า น�ำมาจากเมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล มาปลูกในเมืองโคน่า
หมูเ่ กาะฮาวาย ภายใต้ชอื่ การค้า “ฮาวาย โคน่า” ผลผลิตเป็นทีต่ อ้ งการและมีราคาสูงมาก เช่นเดียว
กับกาแฟบลูเมาเท่น
5. พันธุ์ม็อกก้า (Mokka หรือ Mocha)
เป็นกาแฟส่งออกผ่านท่าเรือโมช่า (Mocha) โดยใช้
ชื่อการค้าว่า โมช่า (Mocha) หรือเรียกว่า ม็อกก้า
(Mokka) มีเอกลักษณ์กลิ่นผลไม้คล้ายโกโก้ พันธุ์นี้เมื่อ
น�ำมาปลูกในประเทศอินโดนีเซียมีความแตกต่างอย่าง
มากจากพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งดั้งเดิม ปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดมีจ�ำกัด
6. พันธุค์ าทูรา่ (Caturra) เกิดจากการกลายพันธุ์
ตามธรรมชาติของพันธุ์เบอร์บอนในประเทศบราซิล
ลักษณะคล้ายพันธุ์เบอร์บอน แต่ลักษณะเด่น คือ
ทรงพุ่มเล็ก ข้อและปล้องสั้นมาก ให้ผลผลิตสูงเพราะ
จ�ำนวนข้อมาก ต้นขนาดเล็ก ท�ำให้ปลูกได้ถี่ขึ้น
20
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7. พันธุ์มอนโดโนโว (Mondo Novo) เกิดจากการผสม
ข้ามตามธรรมชาติระหว่างพันธุท์ ปิ ปิกา้ และพันธุเ์ บอร์บอน มีความ
แข็งแรงและให้ผลผลิตค่อนข้างสูง สีของยอดอ่อนและโครงสร้าง
ของกิ่งข้างคล้ายพันธุ์เบอร์บอน แต่มักจะสูงกว่าและให้สารกาแฟ
ขนาดใหญ่กว่าพันธุ์เบอร์บอน
8. พันธุค์ าทุย (Catuai) เป็นพันธุท์ เี่ กิดจากการผสมพันธุ์
โดยมนุษย์ ระหว่างพันธุ์มอนโดโนโว และคาทูร่าผลสีเหลือง
ท� ำ ให้ ไ ด้ ท รงต้ น ที่ มี ลั ก ษณะดี ก ว่ า พั น ธุ ์ ค าทู ร ่ า ผลมี ทั้ ง สี แ ดง
และสีเหลือง
9. พันธุ์เคน (Kent) เป็นพันธุ์จากการคัดเลือกกาแฟ
ที่ ป ลู ก ในแคว้ น ไมเซอร์ (Mysore) ของประเทศอิ น เดี ย
ลักษณะเด่น คือ ยอดอ่อนสีน�้ำตาลแดง เติบโตเร็ว ติดผลดก
ทนทานโรคบางสายพันธุ์ที่มักเกิดในกาแฟได้ดี แต่ในเขตพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง มักมีการติดผล
มากเกินไป จนเกิดอาการกิ่งและยอดแห้งตาย
10. พันธุ์คาติมอร์ (Catimor) เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์โดยมนุษย์ ระหว่างพันธุ์คาทูร่า
ผลแดงเป็นต้นแม่พันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทรงต้นเตี้ย ผลผลิตสูง และพันธุ์ไฮบริโด เดอ ติมอร์ (ลูกผสม
ระหว่างกาแฟโรบัสต้าและกาแฟอาราบิก้า) เป็นต้นพ่อพันธุ์ ซึ่งต้านทานโรคราสนิม และการ
ผสมกลับระหว่างลูกผสมข้ามชนิด ท�ำให้ได้ลกู ผสมทีม่ รี สชาติใกล้เคียงกับสายพันธุอ์ าราบิกา้ บริสทุ ธิ์
แต่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และโรคราสนิม พันธุ์นี้นิยมปลูกมากในประเทศไทย
กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ที่ส่งเสริมปลูกในประเทศไทย
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานพัฒนาเกษตรที่สูง
หลายหน่วยงานในประเทศไทย ได้มีการน�ำพันธุ์คาติมอร์หลายสายพันธุ์จากต่างประเทศมา
ทดลองปลูก มีการปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย จนได้
สายพันธุ์เพื่อน�ำไปส่งเสริมปลูกในปัจจุบัน ดังนี้
1. พันธุ์เชียงใหม่ 80 (Catimor CIFC 7963 – 13 – 28) คัดเลือกโดยศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ และประกาศให้เป็นพันธุ์รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ลักษณะเด่น
คือ ต้านทานโรคราสนิมสูง ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบเฉลี่ย 5 ปี สูงถึง 214.7 กิโลกรัมต่อไร่
ให้ปริมาณเมล็ดกาแฟเกรด A เฉลี่ย 5 ปี 81.4 – 87.3 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพการชิมอยู่ระหว่าง
6.5 – 7.0 คะแนน (จาก 10 คะแนน) มีปริมาณสารคาเฟอีน 0.42 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้นที่ที่แนะน�ำ
ให้ปลูก คือ เขตภาคเหนือบนพื้นที่สูงจากระดับน�้ ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย
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18-25 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณน�้ ำ ฝน โดยเฉลี่ ย ไม่ ต�่ ำ กว่ า 1,500 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี
แต่มีข้อจ�ำกัด คือ ต้องปลูกภายใต้สภาพร่มเงาป่าธรรมชาติ หรือระหว่างแถวไม้ผลยืนต้น
เช่น มะคาเดเมีย บ๊วย ลิ้นจี่ เนื่องจากไม่ทนต่อสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้ง
2. พันธุ์ แอล ซี 1662 ได้รับการผลิตพันธุ์และส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายพันธุ์นี้ให้ผลผลิตสูง ทั้งน�้ำหนักผลสด น�้ำหนักและขนาดของสารกาแฟ รวมทั้งยังแสดงความ
ต้านทานต่อโรคราสนิมในแปลงปลูก
3. พันธุ์โปรจินี 88 ได้รับการผลิตพันธุ์และส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ่อและ
แม่ของลูกผสมนี้มีความต้านทานโรคราสนิมได้ดี ขณะเดียวกันก็ต้านทานต่อโรคที่เกิดกับผลกาแฟ
อันเกิดจากเชื้อรา (Colletotrichum coffeanum)
นอกจากนีย้ งั มีคาติมอร์สายพันธุอ์ นื่ ๆ ทีม่ กี ารส่งเสริมให้ปลูกบนทีส่ งู อีก เช่น พันธุ์ เอช 306
เอช 361 เอช 420 เอช 528 เอช 589 โปรจินี 89 โปรจินี 90 ซี 1669-31 เป็นต้น

2. กาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora Pierre ex Froehner)

เป็นพันธุท์ ปี่ ลูกมากเป็นอันดับสองรองจากอาราบิกา้ ผลผลิตมีประมาณ 20 % ของผลผลิต
โลก มีโครโมโซม 2n = 22 ลักษณะทรงพุ่มใหญ่กว่ากาแฟอาราบิก้า มีกิ่งก้านสาขามาก ข้อปล้อง
ยาว ใบใหญ่ สีเขียวเข้ม แต่ไม่เป็นมัน ดอกไม่สามารถผสมตัวเองได้ ต้องผสมข้ามต้น โดยอาศัยลม
และแมลงช่วยผสมพันธุ์ ดอกกาแฟโรบัสต้าจึงมีกลิ่นที่หอมมาก ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานถึงผล
แก่ประมาณ 9 – 11 เดือน เมล็ดเล็ก รูปทรงค่อนข้างกลมและนูน สีเขียวอมน�้ำตาล ให้ผลผลิตสูง
ทนทานต่อโรค และความแปรปรวนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จุดเด่นของกาแฟโรบัสต้า คือ ให้ปริมาณ
เนื้อกาแฟมาก รสชาติเข้มข้น ส่วนข้อด้อยคือ ให้กลิ่นหอมน้อยกว่า จึงเหมาะน�ำมาผสมกับกาแฟ
อาราบิก้า หรือที่เรียกว่า การเบลนด์กาแฟ ท�ำกาแฟเย็น หรือกาแฟใส่นม เนื่องจากรสนมและ
ความหวานไม่กลบรสกาแฟจนหมด นอกจากนี้ยังนิยมน�ำมาท�ำกาแฟผงหรือกาแฟส�ำเร็จรูปด้วย
มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 2 % ของน�ำ้ หนัก
กาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์แนะน�ำของกรมวิชาการเกษตร
ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ประกาศเห็นชอบรับรองกาแฟโรบัสต้าให้เป็นพันธุ์แนะน�ำ
จ�ำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์กาแฟโรบัสต้าชุมพร 1 พันธุ์ชุมพร 2
พันธุ์ชุมพร 3 พันธุ์ชุมพร 84 – 4 (ชุมพร 4) และพันธุ์ชุมพร
84 – 5 (พันธุช์ มุ พร 5) ซึง่ เป็นพันธุท์ นี่ ำ� เข้ามาจากต่างประเทศ
และได้รบั การคัดเลือกทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชสวนชุมพรว่า เป็น
พันธุ์กาแฟที่ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพของเมล็ด
เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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ลักษณะเด่นของกาแฟโรบัสต้าพันธุ์แนะน�ำ
207.8
10.8
7.2
57.22
2.67

ชุมพร
84-4
481.5
15.5
7.2
54.49
2.24

ชุมพร
84-5
427.7
17.0
7.2
55.55
2.18

22.3

18.4

24.5

25.0

11
จังหวัด
ชุมพร และ
ระนอง
ยกเว้นพื้นที่
ที่เป็นทราย
จัดและ
น�้ำท่วม

9

10
จังหวัด
ชุมพร หรือ
พื้นที่อื่น
ที่ไม่มีนำ�้
ท่วมขัง ไม่มี
น�้ำค้างแข็ง
(frost)

10

ลักษณะเด่น

ชุมพร 1

ชุมพร 2

ชุมพร 3

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)
น�ำ้ หนักเมล็ด 100 เมล็ด (กรัม)
Cup test
Extractability (%)
สารคาเฟอีน (%)
การเปลี่ ย นผลสดเป็ น เมล็ ด
แห้ง (%)
อายุเก็บเกี่ยว (เดือน)
พื้นที่แนะน�ำ

349.8
17.95
7.2
53.73
2.01

349.3
16.2
7.2
57.37
2.44

11
จังหวัด
ชุมพร

นอกจากนีย้ งั มีกาแฟทีป่ ลูกเป็นการค้าในบางประเทศ แต่ไม่คอ่ ยมีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
มากนัก อีก 2 ชนิด ดังนี้
1. กาแฟลิเบอริก้า (Coffea liberica) เป็นกาแฟพันธุ์พื้นเมืองของประเทศแองโกล่า
มีการผลิต และการซื้อขายในตลาดโลกไม่ถึง 1 % คุณภาพของสารกาแฟไม่ดี ไม่เป็นที่สนใจของ
นักดื่ม มีโครโมโซม 2n = 22 ลักษณะเป็นพุ่มสูงใหญ่ รูปทรงคล้ายปิรามิด ความสูงประมาณ
6 – 15 เมตร มีใบ ดอก และผลใหญ่ ออกดอกและติดผลเกือบตลอดปี ระยะเวลาออกดอก
ถึงเก็บเกี่ยวผล 12 – 15 เดือน แต่เป็นกาแฟที่ทนทานต่อความหนาวเย็นได้ดี ทนแล้ง สามารถ
เจริญเติบโตได้ในดินค่อนข้างเลว และต้านทานโรคราสนิมได้ดี กาแฟชนิดนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิม
เคยปลูกทั่วไปในแอฟริกา โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับโรคราสนิมระบาด รวมทั้งในอินโดนีเซีย
2. กาแฟเอ๊กเซลซ่า (Coffea excelsa) เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทรงต้นและใบใหญ่กว่า
กาแฟโรบัสต้า ให้ผลดก แต่ผลเล็ก ไม่มีความส�ำคัญทางการค้ามากนัก เพราะกลิ่นและรสชาติ
ไม่ค่อยดี มีกลิ่นเหม็นเขียว ไม่เป็นที่สนใจของนักดื่ม แต่ทนต่อความแห้งแล้ง โรคและแมลงได้ดี
ปลูกมากในแถบแอฟริกา เพื่อใช้บริโภคในประเทศเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟลิเบอริก้า
กาแฟชนิดนี้ให้รสชาตินุ่มนวลกว่า และไม่ขมเหมือนกาแฟลิเบอริก้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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การเลือกพันธุ์กาแฟที่ดี
คุณสมบัติของพันธุ์กาแฟที่ดี

		 n ต้นแข็งแรง ไม่อ่อนแอ เจริญเติบโตดี และสม�่ำเสมอ
		 n ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูกาแฟ
		 n ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟสูง โดยดูจาก
			
● แต่ละกิ่งหลักมีกิ่งให้ผลเป็นจ�ำนวนมาก
			
● กิ่งให้ผลมีข้อถี่ และมีจำ
� นวนข้อมาก
			
● มีจำ
� นวนผลต่อข้อสูง
		 n ให้ผลผลิตเร็ว ภายใน 2 – 3 ปี หลังจากปลูก
		 n เมล็ดกาแฟแห้งมีขนาดไม่เล็กจนเกินไป ดูจากขนาดและน�ำ้ หนัก
			
● เมล็ดควรมีความกว้างไม่ต�่ำกว่า 5.0 มิลลิเมตร หรือขนาดตะแกรงเบอร์ 14
			
● น�ำ
้ หนัก 100 เมล็ดแห้ง ที่ความชื้น 12 % ไม่ต�่ำกว่า 15 กรัม
		 n เมล็ดกาแฟแห้งน�ำไปคั่วชงดื่ม ให้รสชาติดี

ลักษณะของต้นกล้ากาแฟที่ดีก่อนน�ำไปปลูก

		
		
		
		
		
		

1. อายุ 6 – 14 เดือน หรือมีความสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
2. ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ล�ำต้นตั้งตรง
3. ปราศจากโรคและแมลง
4. มีรากสมบูรณ์ ไม่คดงอ
5. มีลักษณะตรงตามพันธุ์ที่ต้องการผลิต หรือตามความต้องการของตลาด
6. มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและประวัติของต้นพันธุ์ได้

การขยายพันธุ์กาแฟ
การขยายพันธุ์กาแฟ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. การขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ (sexual propagation) คือ การขยายพันธุ์

โดยใช้เมล็ด นิยมใช้กับกาแฟอาราบิก้า เนื่องจากกาแฟอาราบิก้ามีการผสมตัวเอง จึงมีโอกาส
กลายพันธุ์น้อย ไม่แนะน�ำให้ใช้วิธีนี้ในการขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า เนื่องจากกาแฟโรบัสต้าเป็น
พืชผสมข้าม ไม่สามารถผสมตัวเองในต้นเดียวกันได้ หากปล่อยให้มกี ารผสมเปิดในสภาพธรรมชาติ
และน�ำเมล็ดจากต้นที่คัดเลือกมาเพาะ อาจท�ำให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพหลากหลาย ไม่เหมือน
ต้นแม่พันธุ์ วิธีนี้เป็นที่นิยมของเกษตรกร เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
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ขั้นตอนการขยายพันธุ์กาแฟโดยใช้เมล็ด
1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่ที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น (ต้นแม่พันธุ์ที่เลือกควรมี
การป้องกันการผสมข้ามต่างสายพันธุ์) เมล็ดควรอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก เป็นเมล็ดใหม่ ท�ำให้มเี ปอร์เซ็นต์
ความงอกสูง ปราศจากโรคและแมลง เมล็ดที่จะใช้เพาะ
เป็นต้นกล้า ต้องเป็นเมล็ดที่ผ่านขั้นตอนการปอกเปลือก
การหมัก การล้างเมล็ด และการตากโดยวิธีการผึ่งลม
เท่านั้น เมล็ดกาแฟ 1 กิโลกรัม สามารถเพาะเป็นต้นกล้า
ได้ประมาณ 3,000 – 4,000 ต้น
2. น�ำเมล็ดมาคลุกด้วยสารละลายสารประกอบทองแดงเพื่อป้องกันก�ำจัดเชื้อรา เช่น
ไวตาแวกซ์ (Vitavax) 75 % WP 1 กรัม ต่อเมล็ด 1,000 กรัม หรือรอฟรัล (Rovral) 50 % WP
1 กรัม ต่อน�ำ้ 1 ลิตร แช่เมล็ด 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนน�ำไปเพาะ
3. เตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวแปลงเพาะขึ้นอยู่กับ
ความต้องการ วัสดุที่ใช้เพาะเป็นทรายหยาบหรือขี้เถ้าแกลบ
4. วิธีการเพาะเมล็ด มี 2 แบบ คือ
		 4.1 การเพาะแบบเป็นแถว โดยใช้สันไม้ไผ่กดลงบนแปลงเป็นร่องเล็กๆ น�ำเมล็ด
กาแฟมาวางเรียงเป็นแถว ให้ด้านราบสัมผัสกับพื้นร่อง ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างเมล็ดกาแฟ 1 เซนติเมตร วิธีนี้ใช้พื้นที่เพาะเมล็ด 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่
แปลงเพาะ 9 ตารางเมตร
		 4.2 การเพาะแบบหว่าน แปลงเพาะมีขนาดเดียวกัน ใช้วัสดุเพาะเช่นเดียวกันกับการ
เพาะแบบเป็นแถว หว่านเมล็ดให้กระจายสม�่ำเสมอ อย่าให้แน่นมาก หรือเป็นกระจุก แล้วกลบ
ด้วยทรายหนาประมาณ 1 เซนติเมตร
5. ปฏิบัติดูแลหลังการเพาะ โดยการรดน�้ำและก�ำจัดวัชพืชอย่างสม�่ำเสมอ หลังจาก
เพาะกล้า 30-45 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก ทั้งนี้
เมล็ดจะงอกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
และระดับความสูงของพื้นที่ที่ใช้เพาะเมล็ด
6. หลังจากเมล็ดงอกตั้งแต่ระยะ
หัวไม้ขีดไฟจนถึงระยะปีกผีเสื้อ (ใบเลี้ยงมี
ลักษณะคล้ายปีกผีเสือ้ ) อายุประมาณ 60-75
วัน หลังการเพาะ เป็นช่วงทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
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การย้ายต้นกล้าลงถุงขนาด 2 x 6 นิว้ ก้นขยาย บรรจุดว้ ยหน้าดินผสมปุย๋ คอก ไม่ควรย้ายกล้าระยะ
ใบจริง เพราะจะท�ำให้ต้นกล้ากาแฟชะงักการเจริญเติบโตหรือโตช้า และอัตราการตายสูง
7. วางเรี ย งถุ ง เพาะช� ำ ต้ น กล้ า เป็ น แถวในเรื อ นเพาะช� ำ ที่ มี ก ารบั ง แสง 70% โดย
ปูพลาสติกก่อนวาง ให้มีความกว้างประมาณ 50 – 75 เซนติเมตร ความยาวแล้วแต่ความสะดวก
ในการปฏิบัติดูแลรักษา
8. รดน�้ำต้นกล้ากาแฟอย่างสม�ำ่ เสมอ และให้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน�้ำ 200 ลิตร
ใช้บัวรดทุก 7 – 10 วัน จนกว่าจะย้ายต้นกล้าปลูก และสลับการใช้ปุ๋ยน�ำ้ ไบโพลานเสริม ฉีดพ่น
ทุก 10 วัน โรงเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ควรใช้ตาข่ายพรางแสง 70%
9. อายุ 6 – 14 เดือน หรือมีความสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร สามารถย้ายปลูกได้
อายุการเก็บรักษา ระยะเวลาที่ใช้ในการงอก และเปอร์เซ็นต์ความงอก
ของเมล็ดพันธุ์อาราบิก้า
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ระยะเวลาในการงอก

เปอร์เซ็นต์ความงอก

2

2

95

4

3

90

6

5

60

9

5

40

12

6

20
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2. การขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (asexual propagation) คือ การ

ขยายพันธุ์ด้วยการใช้ส่วนต่างๆ ของต้นกาแฟ เช่น ราก ล�ำต้น ใบ เป็นต้น ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้
สามารถเกิดรากและเจริญเติบโตเป็นต้นพืชได้ วิธีขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ เช่น การเสียบยอด
ติดตา ตัดช�ำ ตอนกิ่ง หรือทาบกิ่ง รวมถึงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยจะให้ต้นพันธุ์
ที่มีลักษณะดีเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ ไม่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรม การขยายพันธุ์โดยไม่อาศัย
เพศจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับกาแฟโรบัสต้า
2.1 การเสียบยอด
			 เกษตรกรสามารถเพาะต้นกล้ากาแฟเพือ่ น�ำมาเป็นต้นตอ แล้วท�ำการเปลีย่ นยอด
พันธุ์ดีเองได้ โดยใช้วิธีเสียบลิ่ม ซึ่งท�ำได้ง่าย รวดเร็ว ให้ผลส�ำเร็จสูง และให้ผลผลิตตรงตามพันธุ์
แต่ต้นที่ได้จากการเสียบยอด จะมีรอยต่อระหว่างต้นตอกับยอดพันธุ์ ซึ่งหากการเจริญของต้นตอ
กับยอดพันธุ์ไม่สัมพันธ์กัน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นได้
			 ส่วนประกอบของต้นกาแฟเปลี่ยนยอด
			 1. ส่วนยอดหรือกิ่งพันธุ์ดี ท�ำหน้าที่สร้างล�ำต้น กิ่งก้าน ใบ และผลผลิต ควร
เลือกกิ่งพันธุ์ดี จากต้นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้นพันธุ์ดีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
			 2. ส่วนล่างหรือต้นตอ ท�ำหน้าที่ระบบราก ควรเลือกเมล็ดเพื่อน�ำมาเพาะเป็น
ต้นตอจากต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคแมลง
			 ขั้นตอนการเตรียมกิ่งพันธุ์ดี
			
● ต้นพันธุ์ดีควรได้นำ
�้ และปุ๋ยเต็มที่ สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคแมลงรบกวน
			
● กิ่งที่ใช้ต้องเป็นกิ่งกระโดง หรือกิ่งตั้งเท่านั้น ห้ามใช้กิ่งนอน
			
● ขนาดกิง
่ พันธุด์ ที เี่ หมาะสมน�ำไปใช้ ดูจากโคนกิง่ กลม ขนาดเท่าแท่งดินสอ
				
มีสีเขียว หรือเริ่มเปลี่ยนเป็นสีนำ�้ ตาลเล็กน้อย ไม่ควรใช้กิ่งแก่
			
● กิ่งส่วนที่ใช้ได้ดี คือ ส่วนตั้งแต่ปลายยอดลงมาจนถึงประมาณข้อที่ 3 หรือ 4
			
● ตัดกิง
่ พันธุเ์ ป็นท่อนๆ แต่ละท่อนมี 1 – 2 ข้อ ตัดใบแต่ละใบออก เหลือเพียง
				
1/3 – 1/4 ของใบ หากใช้ส่วนปลายยอด ใบอ่อนสุดตรงส่วนปลายยอด
				
ไม่ต้องตัดทิ้ง จะท�ำให้แผลติดดีขึ้นและเร็วขึ้น
			
● น� ำ กิ่ ง พั น ธุ ์ ดี ที่ ตั ด แล้ ว เข้ า ร่ ม ทั น ที ควรตั ด ให้ พ อใช้ เ ฉพาะวั น ต่ อ วั น
				
หากทิง้ ไว้นานเปอร์เซ็นต์ความส�ำเร็จในการเสียบยอดจะน้อยลงตามล�ำดับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

27

			
● น� ำ กิ่ ง พั น ธุ ์ ดี แ ช่ ใ นสารละลายป้ อ งกั น ก� ำ จั ด โรคพื ช ชนิ ด ดู ด ซึ ม เข้ ม ข้ น
				
นาน 30 นาที
			
● น�ำขึ้นสะเด็ดน�ำ
้ วางผึ่งในที่ร่มจนแห้งดี จึงน�ำไปใช้
			 เทคนิคการตัดแต่งให้ได้กิ่งกระโดงจ�ำนวนมากเพื่อท�ำพันธุ์
			
● บ�ำรุงต้นพันธุ์ให้สมบูรณ์
			
● อั้นน�ำ
้ 2 – 3 วัน พอให้ใบเกือบจะร่วง
			
● ตัดแต่งพุ่มออก แล้วรดน�ำ
้
			
● ต้นกาแฟจะแตกกิ่งกระโดง รอให้ได้ขนาด จึงตัดน�ำมาใช้ท�ำพันธุ์
			 ขั้นตอนการเตรียมต้นตอ
			
● เพาะเมล็ดที่จะน�ำมาเป็นต้นตอในถุงด�ำ
			
● ให้นำ
�้ สม�่ำเสมอ ดูแลไม่ให้มีโรคและแมลงรบกวน
			
● ให้ปุ๋ยครบทุกสูตร เช่น 15-15-15 เล็กน้อย ทุก 1-2 เดือน
			
● เมื่อโคนต้นกลม ขนาดเท่าแท่งดินสอ ผิวเป็นสีเขียว หรือเริ่มเปลี่ยน
				
เป็นสีน�้ำตาลเล็กน้อย อายุกล้า 8 – 12 เดือน รดน�้ำให้ชุ่ม 1-2 วัน
				
ก่อนน�ำไปใช้
			 ขั้นตอนการเปลี่ยนยอดต้นตอในถุงด�ำ
			
● เตรียมอุปกรณ์ทจ
ี่ ำ� เป็นในการเปลีย่ นยอด เช่น มีดติดตา กรรไกรตัดแต่งกิง่
				
เชือกหรือเทปพัน ถุงพลาสติกหรือกระโจมใส เป็นต้น รวมทั้งกิ่งพันธุ์ดี
				
และต้นตอ
			
● ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ตัดต้นตอตั้งฉากกับกิ่งที่ระดับ 3-6 นิ้ว จากผิวดิน
28
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● ใช้มีดผ่ากลางต้นตอลึกประมาณ 1 นิ้ว
			
● เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้รอยแผลเฉียงลงเป็นปากฉลามยาว 1/4 - 1/3 นิ้ว
				
กลับด้านหลัง เฉือนแบบเดียวกัน
			
● น� ำ กิ่ ง พั น ธุ ์ ดี ไ ปเสี ย บบนรอยแผลของต้ น ตอ โดยใช้ มี ด น� ำ ร่ อ งเปิ ด
				
รอยแผล ค่อยๆ สอดกิ่งพันธุ์ดีลงไปอย่าให้ชำ�้
			
● รอยแผลต้องแนบสนิทกัน ถ้าต้นตอมีขนาดใหญ่กว่า ให้วางกิ่งพันธุ์ดี
				
ชิดริมด้านใดด้านหนึ่ง
			
● ผูกเชือกพันให้แน่นตรงรอยแผล
			
● น�ำถุงพลาสติกใสปิดคลุมแล้วผูกด้วยเชือกให้แน่น หรือน� ำเข้ากระโจม
ที่ปิดมิดชิดทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้น ควรมีการพรางแสง
			
● ต้นกล้าที่เสียบยอดติดควรมียอดเขียวสดใส ถ้ายอดเหี่ยวให้ทำ
� การซ่อม
ใหม่ รอประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ เอาถุงพลาสติกออก หรือน�ำออกจากกระโจม และอีกประมาณ
2 เดือน ค่อยกรีดเชือกตรงแผลออก อย่าปล่อยให้เชือกรัดกิ่งจนคอด
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● ควรทาสีขาวบริเวณรอยต่อหรือเหนือรอยต่อเพื่อเป็นจุดสังเกต หากมีกิ่ง
แขนงเกิดจากส่วนของต้นตอ หรือส่วนใต้บริเวณสีขาว ให้ริดออกให้หมด เพื่อไม่ให้กิ่งของต้นตอ
ปะปนกับกิ่งพันธุ์ดี

			 ข้อปฏิบัติขณะท�ำการเปลี่ยนยอด
			
● ควรท� ำ ในที่ ร ่ ม ถ้ า ท� ำ กลางแจ้ ง ควรเลื อ กเวลาเช้ า หรื อ เย็ น จะได้
				
ไม่ร้อนจัด
30
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●
●
●

●

●

มีดและกรรไกรต้องคม
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีควรมีขนาดใกล้เคียงกัน
ถ้ากิ่งพันธุ์ดีมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ต้องจัดวางให้กิ่งพันธุ์ดีชิดขอบ
แผลของต้นตอด้านใดด้านหนึ่ง
ท�ำด้วยความรวดเร็ว โดยเตรียมแผลต้นตอก่อน แล้วค่อยเตรียมแผล
กิ่งพันธุ์ดี
หมัน่ ริดยอดทีเ่ กิดจากต้นตอให้หมด เพือ่ ให้ยอดทีน่ ำ� มาเปลีย่ นเติบโตได้เร็ว

2.2 การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ
			 กาแฟโรบัสต้าใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีโซมาติก เอมบริโอจีนิซิส ซึ่งเป็น
การขยายพันธุ์จากการพัฒนาการเจริญของเนื้อเยื่อจากเซลล์ร่างกาย (somatic cell) ไปเป็นต้น
อ่อนหรือตัวอ่อน การขยายพันธุ์วิธีนี้เหมาะส�ำหรับการขยายพันธุ์ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้
ต้นพันธุ์ในปริมาณที่มากพอ มีคุณภาพที่สม�ำ่ เสมอ และตรงตามพันธุ์ในเวลาที่จำ� กัด แต่ข้อเสีย
คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูง ใช้ความละเอียดอ่อนในการดูแลและอนุบาลต้นอ่อน และ
ใช้เวลาในการเจริญค่อนข้างนาน ประมาณ 24 – 26 เดือน จึงสามารถน�ำกล้ากาแฟออกย้าย
ปลูกในแปลง จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในระดับเกษตรกร ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้การขยายพันธุว์ ิธีนี้
ผลิตต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าส่งเสริมเกษตรกร ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร บริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่
โปรดักท์ส จ�ำกัด
		 ข้อแนะน�ำในการปลูกกาแฟที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
		 1. ควรปลูกกาแฟโรบัสต้าอย่างน้อย 3 สายพันธุ์ ร่วมกันต่อแปลง โดยการปลูก
สลับแถวระหว่างสายพันธุ์ เพื่อช่วยในการผสมเกสรกาแฟให้ติดดีขึ้น
		 2. ผลจากต้นกาแฟเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่สามารถน�ำไปขยายพันธุ์ต่อด้วยวิธีการ
เพาะเมล็ดได้ แต่สามารถน�ำกิ่งหรือแขนงไปขยายพันธุ์ต่อด้วยวิธีเสียบยอด ซึ่งจะได้ลักษณะ
ตรงตามสายพันธุ์เดิมทุกประการ
		 3. ต้นกาแฟเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ต้องการการเอาใจใส่ดแู ลรักษาจากเกษตรกรเช่นเดียวกับ
พันธุ์พื้นบ้านทั่วไป ฉะนั้น การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจึงต้องขึ้นกับการดูแลรักษาและ
การจัดการสวนกาแฟของเกษตรกรด้วย
2.3 การทาบกิ่ง (Grafting)
			 นิยมใช้วิธีนี้ในกรณีที่ต้องการต้นพันธุ์อาราบิก้าที่ทนทานต่อโรคโคนเน่า ซึ่ง
พบเฉพาะในกาแฟอาราบิก้า โดยน�ำเอายอดของกาแฟอาราบิก้าไปทาบลงบนต้นตอที่เป็นพันธุ์
โรบัสต้า ในระยะปีกผีเสื้อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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เรือนเพาะช�ำและการจัดการ
เรือนเพาะช�ำที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
		 1. จะต้องเป็นบริเวณที่มีน�้ำสมบูรณ์ การระบายน�้ำดี
		 2. จะต้องได้รับแสงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
		 3. การขนย้ายกล้าและวัสดุเพาะช�ำสามารถท�ำได้ง่าย
		 4. จะต้องเป็นแหล่งที่หาวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกได้ง่าย
		 5. อุณภูมิจะต้องไม่สูงหรือต�่ำเกินไป โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอกของเมล็ด
ประมาณ 30 - 35 องศาเซลเซียส
		 6. ทิศทางของโรงเรือนควรอยู่ในแนวเหนือ – ใต้ เพื่อให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง
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การปลูก

					 และการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟ
การเลือกพื้นที่ปลูกที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส�ำหรับกาแฟ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ควร
ค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนท�ำการปลูก เพื่อให้ได้ต้นกาแฟที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เก็บเกี่ยว
ผลได้ทุกปี ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี

1. สภาพภูมิอากาศ

		 กาแฟอาราบิก้าชอบสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิที่เหมาะโดยทั่วไป คือประมาณ
15 – 24 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงมาก จะมีผลท�ำให้กาแฟผลิตดอกดาว (Star flower)
ซึ่งเป็นดอกที่ไม่ติดผล เนื่องจากเกสรตัวผู้ไม่สมบูรณ์ เกิดอาการกิ่งและยอดแห้งตายหรืออ่อนแอ
ต่อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคราสนิม ใบเหลือง ร่วง ต้นแคระแกร็น แต่ถ้าอุณหภูมิตำ�่ เกินไป
การเจริญเติบโตจะช้า ต้นแคระแกร็น ติดผลน้อย นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่มีนำ�้ ค้างแข็งในฤดูหนาว
(Frost) ไม่ควรปลูกกาแฟ เพราะต้นกาแฟอาจตายได้ ส่วนกาแฟโรบัสต้าชอบอากาศร้อนชื้น
อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25 – 32 องศาเซลเซียส แต่อาจสูงได้ถึง 37 องศาเซลเซียส
มีความชื้นสัมพัทธ์สูง

2. สภาพพื้นที่

		 พื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ราบ หรือมีความลาดเอียงไม่เกิน 35% เนื่องจากพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง โอกาสที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินมีมาก กาแฟอาราบิก้าปลูกในพื้นที่
ระดับความสูง 700 – 1,800 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล แต่ที่ถือว่ามีคุณภาพดีควรมีความสูง
ตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป เนื่องจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นบนที่สูง จะท�ำให้ต้นกาแฟสร้างสารกาแฟ
ที่มีคุณภาพดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกกาแฟในพื้นที่ต�่ำลงมา ส่วนกาแฟโรบัสต้าปลูกได้
ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับน�้ำทะเล - 1,200 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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3. สภาพดิน

		 กาแฟชอบดินร่วน ระบายน�้ำดี มีอินทรีย์วัตถุสูง ชั้นดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
ชอบดินเป็นกรดเล็กน้อย ควรมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ระหว่าง 5.5 – 6.0 ไม่มีนำ�้ ท่วมขัง
ในดินเหนียวที่มีระดับน�้ำใต้ดินสูง รากกาแฟจะเจริญไม่ดี

4. สภาพน�ำ้

		 กาแฟเป็นพืชไม่ผลัดใบ จึงต้องการน�้ำใต้ผิวดินตลอดเวลา หากขาดความชื้นในดิน
หรืออากาศแห้งมากเกินไป จะท�ำให้ใบกาแฟเหลืองและร่วง ปริมาณน�้ำฝนที่เหมาะสมประมาณ
1,500 – 2,200 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายของฝนสม�่ำเสมอ 7 – 8 เดือน ในช่วงการ
เจริญเติบโตของผลกาแฟ ยกเว้นในช่วงสร้างตาดอก ช่วงเก็บเกี่ยว และช่วงตากผลกาแฟให้แห้ง
ไม่ควรมีฝนตก ในพื้นที่ที่อาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก ควรมีแหล่งน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง

5. แสงแดด

		 กาแฟอาราบิก้าควรปลูกในที่ร่มร�ำไร เพื่อให้ได้ผลผลิตสม�่ำเสมอ และป้องกันการ
ติ ด ผลมากเกิ น ไป จนต้ น อ่ อ นแอ ส่ ว นกาแฟโรบั ส ต้ า สามารถปลู ก ได้ ทั้ ง สภาพมี ร ่ ม เงาและ
สภาพกลางแจ้ง เพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า แต่หากได้รับแสงแดด
จัดเกินไป จะท�ำให้ใบร่วงและต้นทรุดโทรม พื้นที่ปลูกจึงควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งถือว่า
เป็นทิศที่เหมาะสมที่สุด รองลงไป ได้แก่ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อไม่ให้
ต้นกาแฟได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ท�ำให้ไม่ร้อนจัดจนเกินไป
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6. ลมและทิศทางของลม

		 กาแฟมีระบบรากตื้น พื้นที่ปลูกจึงไม่ควรมีลมแรง เพราะจะท�ำให้ต้นกาแฟโค่นล้ม
หรือเอียงจนเกิดความเสียหายต่อระบบราก มีผลท�ำให้ต้นกาแฟชะงักการเจริญเติบโต รวมทั้ง
ยังท�ำให้มีการระเหยน�้ำเพิ่มขึ้น จนต้นกาแฟมีอาการขาดน�้ำได้
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส�ำหรับการปลูกกาแฟ
กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมได้ เช่น เกษตรกรท�ำสวน
กาแฟอยู่แล้ว สามารถปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้นส�ำหรับกาแฟ เช่น
		 ● พื้นที่ลาดชัน ควรปลูกหญ้าแฝก พืชคลุมดิน ท�ำขั้นบันไดต่อเนื่อง ท�ำขั้นบันได
			 เฉพาะต้น การปลูกพืชตามแนวระดับ การท�ำทางระบายน�้ำออกจากพื้นที่ ฯลฯ
			 เพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ำ
		 ● พื้ น ที่ มี แ สงแดดจั ด ความชื้ น ไม่ พ อ และลมแรง ควรปลู ก ไม้ บั ง ร่ ม /บั ง ลม
			 ปลูกพืชคลุมดิน การคลุมโคนต้นกาแฟ ฯลฯ
		 ● พื้นที่ดินไม่เหมาะสม ควรใส่ปูนปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน การ
			 ปลูกพืชตระกูลถั่ว การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม การปลูกกาแฟในพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จะท�ำให้สนิ้ เปลืองเวลา
แรงงาน และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย

การเตรียมดิน
ก�ำจัดตอพืช ไถพรวนกลบวัชพืช และปรับพื้นที่ หากเป็นพื้นที่มีชั้นดินดาน ควรใช้ผานไถ
ท�ำลายชั้นดินดานให้หมด เพื่อให้ดินมีการระบายน�้ำดีขึ้น
พื้นที่ลาดเอียงเกิน 35 % ให้ท�ำแนวขั้นบันได และปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเอียง
ระยะห่างของขั้นบันไดเท่ากับระยะระหว่างแถว
จัดระยะปลูกต้นกาแฟโดยใช้ไม้ปกั แนวหลุม ระยะปลูกกาแฟอาราบิกา้ คือ 1.5x1.5, 1.5x2,
และ 2x2 เมตร จ�ำนวนต้นกาแฟ 400 - 711 ต้น/ไร่ ส่วนระยะปลูกกาแฟโรบัสต้า คือ 2.5x3 , 3x3,
2.5x3.5, 3x3.5, และ 3.5x3.5 เมตร จ�ำนวนต้นกาแฟ 100 – 213 ต้น/ไร่ ถ้ามีการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรควรจัดระยะปลูกกว้างประมาณ 4 เมตร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน หาก
พื้ น ที่ ป ลู ก เป็ นที่ลาดชัน ควรวางแนวปลูกขวางความลาดชั น หรื อ ปลู ก บนขั้ น บั น ไดที่ ท�ำ ขึ้ น
ขวางทางลาดชันของพื้นที่ เพื่อชะลอการพังทลายของหน้าดิน แล้วยังช่วยให้การให้ปุ๋ย ปูน
และน�้ำมีประสิทธิภาพดีขึ้น
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ขุดหลุมปลูกขนาด 30 – 50 เซนติเมตร ให้กึ่งกลางหลุมอยู่ตรงไม้ปักแนวหลุม ควร
ท�ำการขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกกาแฟไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งที่ยังไม่มีฝน เพื่อสะดวกต่อการขุดหลุม
โดยเปิดหลุมปลูกไว้ระยะหนึ่งเพื่อตากดิน ช่วยในการป้องกันก� ำจัดโรคแมลงในดิน แล้วจึงรอง
ก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต 200 – 300 กรัม ผสมกับหน้าดินที่ขุดขึ้นมา และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่
ย่อยสลายดีแล้ว 3 – 5 กิโลกรัม ถ้าดินเป็นกรดมีคา่ พีเอชต�ำ่ กว่า 5.5 ควรใส่ปนู ขาว หรือปูนโดโลไมต์
ผสมลงในดินรองก้นหลุม
เมื่อพบต้นกาแฟที่ปลูกใหม่ตายไป ให้ท�ำการปลูกซ่อมทันที การปลูกซ่อมควรท�ำใน
ต้นฤดูฝน แต่หากไม่สามารถท� ำได้ ควรมีการให้น�้ ำช่วย เพื่อให้กาแฟที่ปลูกซ่อมใหม่มีการ
เจริญเติบโตได้ดี

การวางผังแปลงปลูก
พืน้ ทีป่ ลูกกาแฟควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อไม่ให้ต้นกาแฟได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน
กาแฟอาราบิกา้ เป็นพืชผสมตัวเอง สามารถปลูกสายพันธุเ์ ดียวในแปลงได้ โดยปลูกเป็นแถว
สลับกับพืชร่วมอื่นๆ (จ�ำนวนแถวต้นกาแฟขึ้นกับระยะห่างของพืชร่วม)
กาแฟโรบัสต้าเป็นพืชผสมข้าม จึงควรปลูกอย่างน้อย 3 พันธุ์ ร่วมกันต่อแปลง โดย
ปลูกแถวละพันธุ์สลับกันไป เช่น พันธุ์ 1 สลับด้วยพันธุ์ 2 ตามด้วยพันธุ์ 3 และเริ่มพันธุ์ 1 พันธุ์ 2
และพันธุ์ 3 ใหม่ สลับเวียนเช่นนี้ทั้งแปลง

ทิศทางลม
แผนผังการปลูกกาแฟโรบัสต้า : O, X, ∆ แทนพันธุ์ที่ 1, 2, 3 ตามล�ำดับ
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วิธีการปลูก
1. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟควรเป็นช่วงต้นฤดูฝน เพราะต้นกาแฟสามารถ
เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนได้ยาวนาน จนแข็งแรงพอทีจ่ ะทนทานต่อสภาพแห้งแล้งในฤดูแล้งได้อย่างดี
2. ปลูกโดยต้นกล้าอายุ 6 – 14 เดือน หรือมีความสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
3. ขุดดินตรงกลางหลุมปลูกให้มขี นาดเท่ากับถุงต้นกล้ากาแฟ ใช้มดี กรีดเอาถุงพลาสติกออก
บีบดินเบาๆ ให้ดินแตก ก่อนที่จะหย่อนต้นกล้าลงในหลุมปลูก เพื่อให้รากกาแฟสามารถแทงราก
ออกหาอาหารได้ โดยให้ส่วนโคนของต้นกล้าอยู่ในระดับเดียวกับผิวดินของหลุมปลูกที่เตรียมไว้
แล้วกลบดินรอบโคนต้น ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกและดินมีการระบายน�้ำไม่ดี อาจพูนดินให้สูงขึ้นมา
จากหลุมปลูก เพื่อป้องกันน�้ำขังรอบต้นกาแฟ
4. ปักหลักไม้ให้ชดิ กับล�ำต้นกาแฟ ท�ำมุมกับพืน้ ดินประมาณ 45 องศา ผูกหลักกับต้นกาแฟ
เพื่อกันลมโยก
5. คลุมรอบโคนต้นกล้ากาแฟด้วยเศษหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือวัสดุอื่นที่หาได้ในท้องถิ่น
ห่างจากรอบโคนต้น 10 เซนติเมตร อย่าคลุมโคนต้นชิดมากเกินไป จะท�ำให้โคนต้นถูกท�ำลาย
จากความร้อนหรือเชื้อจุลินทรีย์ได้
6. ในกรณีที่ปลูกกาแฟกลางแจ้ง หากเป็นไปได้ให้ท�ำร่มบังต้นกล้ากาแฟที่ปลูกใหม่
โดยใช้เศษไม้แห้งหรือตาข่ายพรางแสงในช่วงบ่ายที่มีความเข้มของแสงแดดมาก

การปลูกพืชเป็นร่มเงา
การปลูกไม้ร่มเงาในสวนกาแฟ จะช่วยลดอุณหภูมิและความเข้มของแสง ท� ำให้การ
คายน�้ ำ ของกาแฟลดลง และความชื้ น สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ต ้ น กาแฟให้ ผ ลผลิ ต ดี และอายุ
เก็บเกีย่ วนานขึน้ รวมทัง้ เป็นส่วนหนึง่
ที่ จ ะช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ทางธรรมชาติ พืชบังร่มบางชนิด
สามารถเก็ บ ผลผลิ ต และขายเพิ่ ม
รายได้ อี ก ทางหนึ่ ง รวมทั้ ง น� ำ ไม้
ท� ำ เชื้ อ เพลิ ง หรื อ ใช้ เ ศษวั ส ดุ
เพื่ อ ท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก พื ช บั ง ร่ ม ที่ เ ป็ น
พื ช ตระกู ล ถั่ ว สามารถปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยท� ำ ให้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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การระบายน�้ ำ ดี ขึ้ น และช่ ว ยให้ ก ารแลกเปลี่ ย นก๊ า ซของระบบรากกาแฟมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้การปลูกพืชร่มเงาท�ำให้ลดปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจสร้างความเสียหายกับสวนกาแฟ
เช่น ลดความรุนแรงของพายุ การพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
การปลูกพืชร่มเงาควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน โดยปลูกพืชบังร่มก่อนปลูกกาแฟ 6 – 12 เดือน
ชนิดของพืชร่มเงาที่เหมาะสมต้องไม่เป็นพืชที่มีการแก่งแย่งธาตุอาหารกับต้นกาแฟ ปัญหา
โรคแมลงศัตรูน้อย ล�ำต้นเป็นต้นเดี่ยว แข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีอายุยืน
ไม่ผลัดใบ ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ผันแปรได้ดี และสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตพืชนั้นได้
โดยปกติแนะน�ำให้ปลูกไม้ท้องถิ่น
การปลูกพืชร่มเงาให้กับกาแฟอาราบิก้ามีทั้งแบบชั่วคราวและถาวร พืชร่มเงาชั่วคราว
ควรเป็นไม้ขนาดกลาง โตเร็ว ขยายพันธุ์ง่าย เช่น ทองหลางไร้หนาม ทองหลางน�้ำ แคฝรั่ง
ขี้เหล็กอเมริกัน หมาก เนียง เป็นต้น การปลูกไม้บังร่มชั่วคราว ต้องมีการบังคับให้มีการ
แตกทรงพุ ่ ม ที่ ร ะดั บ ความสู ง ประมาณ 5 เมตร โดยการตั ด ยอดและตั ด กิ่ ง ที่ แ ตกออกมา
ในระยะความสูง 1.5 เมตร เพื่อให้แตกเฉพาะกิ่งแขนงใกล้ยอดอ่อนเท่านั้น และต้องตัดกิ่งแขนง
หรือกิ่งย่อยไม่ให้ทึบจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝน

ไม้รม่ เงาทีเ่ หมาะในการปลูกในสวนกาแฟโรบัสต้า เช่น สะตอ เหรียง แค ขีเ้ หล็ก ทองหลาง
เป็นต้น โดยทั่วไปจะปลูกสะตอโดยใช้ระยะปลูก 15x15 เมตร หรือปลูกสะตอ 1 ต้น สลับกาแฟ
4 ต้น หรือปลูกแคโดยใช้ระยะปลูก 12x12 เมตร หรือปลูกแค 1 ต้น สลับกาแฟ 3 ต้น หรือ
ปลูกกระถินโดยใช้ระยะปลูก 9x9 เมตร หรือปลูกกระถิน 4 ต้น สลับกาแฟ 2 ต้น ส่วนพืชที่
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เหมาะสมส�ำหรับปลูกเป็นแนวกันลมตามขอบแปลง ได้แก่ พริกไทย หมาก สนทะเล กล้วย
มะละกอ เป็นต้น ส่วนใหญ่กาแฟโรบัสต้าที่ปลูกทางภาคใต้จะอาศัยร่มเงาของไม้ผล โดยการ
ปลูกร่วมในสวนทุเรียน ลองกอง หรือไม้ให้ร่มเงาอื่นๆ เช่น สะตอ เหรียง เป็นต้น

การให้นำ�้
การปลู ก กาแฟส่ ว นใหญ่ อ าศั ย น�้ ำ ฝนธรรมชาติ เกษตรกรควรดู แ ลให้ ดิ น มี ค วามชื้ น
สม�่ ำ เสมอ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ช่ ว งหลั ง ปลู ก ใหม่ ๆ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ต ้ น กาแฟยั ง มี ข นาดเล็ ก
หากไม่มฝี นตกภายใน 1-2 สัปดาห์ ต้องให้นำ�้ ช่วย และต้องไม่ให้ตน้ กาแฟขาดน�ำ้ นานเกิน 3 สัปดาห์
ส�ำหรับกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้ว ใน 1 รอบการผลิต ต้นกาแฟมีความต้องการน�้ำ ดังนี้
ช่วงดอกตูม ดอกกาแฟมีการพัฒนาจากเซลล์เล็กๆ เปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มดอก กลุ่มดอกนี้
จะเจริญเติบโตเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งโตเต็มที่ ช่วงนี้หากขาดน�้ำ จะท�ำให้ดอกที่ออกมานั้น
เป็นดอกไม่สมบูรณ์หรือเป็นหมันได้ หลังจากดอกโตเต็มที่แล้ว ดอกจะหยุดเจริญหรือที่เรียกว่า
อยูใ่ นช่วงพักตัว การพักตัวควรมีระยะเวลาไม่ตำ�่ กว่า 5-6 สัปดาห์
ช่วงพักตัวนี้เป็นช่วงที่กาแฟไม่ต้องการน�้ำ ดอกจึงจะมีการพักตัว
เต็มที่
ช่วงที่ดอกพักตัวสมบูรณ์และจะออกจากการพักตัว
หลั ง จากดอกกาแฟได้ พั ก ตั ว เต็ ม ที่ เมื่ อ ได้ ฝ นหรื อ น�้ ำ ใน
ปริมาณที่เพี ย งพอ ดอกจะออกจากการพั ก ตั ว และเริ่ ม เจริ ญ
เติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นเป็นดอกสีขาว ในการ
ออกจากการพักตัวนี้ บางครั้งฝนอาจตกน้อยจนมีปริมาณไม่พอ
เพียงต่อการออกจากการพักตัวและการเจริญเติบโตของดอกได้
ในสถานการณ์เช่นนี้ควรให้น�้ำเพิ่มเติมเพื่อให้ดอกบานได้เต็มที่
อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ท�ำให้เก็บเกีย่ วผลกาแฟ
ได้พร้อมกัน หากได้น�้ำไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ดอกและผลพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ดอกจะเหีย่ วและฝ่อไป
ท�ำให้ไม่มีการติดผล
ช่วงดอกบาน ดอกกาแฟมักจะบานภายใน 7-10 วัน หลังจากได้รับน�้ำฝนในปริมาณที่
เพียงพอ ช่วงนี้กาแฟไม่ต้องการน�้ำฝนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะขณะที่ดอกบานเป็นช่วงที่ดอกก�ำลัง
จะได้รับการผสมละอองเกสรจากต้นอื่น หากมีฝนตกหรือมีการให้น�้ำแบบพ่นฝอย น�้ำจะชะ
ละอองเกสรตัวผู้ให้หลุดออก ไม่สามารถปลิวไปผสมกับดอกอื่นๆ ได้ ท�ำให้จ�ำนวนดอกกาแฟ
ที่ได้รับการผสมลดลง ท�ำให้ผลผลิตต�่ำ ดังนั้น ในปีใดที่มีฝนตกในช่วงวันที่ดอกชุดใหญ่บานพอดี
ผลผลิตในปีนั้นจะต�่ำ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

39

ช่วงเริ่มติดผล หลังจากดอกได้รับการผสมเกสรแล้ว จะมีการติดผลเกิดขึ้น ผลมีขนาด
เล็กมาก อยู่เบียดกันเป็นกลุ่ม ช่วงนี้ถ้าความชื้นในดินไม่เพียงพอ ดอกที่เริ่มติดแล้วอาจจะฝ่อ
หรือเหลืองหลุดร่วงไปเป็นจ�ำนวนมาก หากได้รับน�้ำในช่วงที่ดอกบาน และดินยังชื้นอยู่ อาจไม่ต้อง
ให้น�้ำในช่วงนี้ แต่ถ้ายังไม่ได้รับน�้ำมาก่อนและฝนทิ้งช่วงนานกว่า 3 สัปดาห์ ควรให้น�้ำช่วย
ทุกๆ 3 – 4 สัปดาห์
ช่วงที่ผลขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่ส�ำคัญที่สุด ต้นกาแฟไม่ควรขาดน�้ำในช่วงนี้
(อายุ 3-4 เดือน หลังดอกบาน) เพราะผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจากขนาดเมล็ดพริกไทย
ขยายขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลา 3 เดือน ผลจะสร้างเนื้อเยื่อรอบๆ เมล็ดมากกว่าเนื้อเมล็ด
และสร้างช่องว่างไว้ให้เมล็ดเจริญเติบโตต่อมาในภายหลัง ถ้าช่วงนี้ต้นกาแฟขาดน�้ำ เนื้อเยื่อรอบๆ
เมล็ดขยายตัวได้นอ้ ย ช่องว่างทีส่ ร้างไว้ให้เมล็ดเติบโตมีขนาดเล็ก จะท�ำให้ได้เมล็ดทีม่ ขี นาดเล็กด้วย
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลผลิตต�่ำ หากฝนไม่ตกในช่วงนี้ ควรต้องให้นำ�้ แก่ต้นกาแฟ
ช่วงผลสะสมน�้ำหนักแห้ง เป็นช่วงระยะต่อจากช่วงผลขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็น
ช่วงที่ผลสร้างเนื้อเมล็ด ในช่วงนี้ดินควรมีความชื้น โดยปกติฝนจะตกสม�่ำเสมอหลังจากเดือน
มิถุนายนเป็นต้นไป จึงไม่มีปัญหาการขาดน�ำ้ ในระยะเวลาดังกล่าว แต่ถ้าช่วงที่ฝนแล้งนานกว่า
3 สัปดาห์ ควรให้น�้ำช่วย
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น�ำ้ ที่ใช้ในการผลิตกาแฟ ควรมาจากแหล่งน�ำ้ สะอาด ปราศจากสารอินทรีย์ และอนินทรีย์
ทีม่ พี ษิ ปนเปือ้ น ในระดับทีม่ ผี ลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริโภค หากต้องการทราบคุณภาพ
น�้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เหมาะสมกับการผลิตกาแฟหรือไม่ สามารถเก็บตัวอย่างน�้ำส่งตรวจวิเคราะห์
ที่หน่วยงานราชการ หรือตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ อย่างง่าย นอกจากนี้การใช้นำ�้
ควรมีการวางแผนการใช้อย่างรัดกุม ควรมีการส�ำรองน�ำ้ ไว้ใช้ เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
กับสวนกาแฟและผลผลิต อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ภัยแล้ง หรือน�ำ้ ท่วม

การปลูกพืชคลุมดิน
การปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่ว จะช่วยควบคุมและลดการระเหย
ของน�้ำ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และดินมีความร่วนซุยขึ้น
รวมทั้งลดปัญหาของวัชพืชลงได้อีกด้วย การปลูกพืชคลุมดินนี้ จะลงมือปลูกพืชคลุมดินก่อน หรือ
จะปลูกพร้อมๆ กับปลูกกาแฟ หรือหลังปลูกกาแฟแล้วก็ได้ แต่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการ
ก�ำจัดวัชพืช ควรปลูกพืชคลุมดินหลังจากได้เตรียมดิน วางแนว และกะระยะปลูกกาแฟเรียบร้อยแล้ว
พืชตระกูลถั่วที่แนะน�ำปลูกคลุมดินในสวนกาแฟ มีดังนี้

1. ถั่วพร้า

		 ลักษณะเป็นเถา ความสูงประมาณ 60 – 120 เซนติเมตร ใบมีรูปร่างมนกลมคล้ายไข่
ดอกเป็นกลุม่ มีสชี มพูหรือสีแดงทีป่ ลายดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ
ผสมตัวเองภายในดอก ฝักมีรูปร่างคล้ายดาบห้อยปลายลง
เมือ่ สุกมีสเี หลืองคล้ายฟางข้าว เมล็ดมีสขี าวคล้ายงาช้าง เป็นถัว่
อายุสั้น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด โดยเก็บเกี่ยวเมล็ดจากฝักที่โตเต็ม
ที่น�ำไปตากแห้ง หลังจากปลูก 5 – 10 เดือน
วิ ธี ก ารปลู ก ถากหญ้ า และพรวนดิ น
ในบริเวณที่จะปลูก หว่านเมล็ดถั่วพร้าให้ทั่วแปลง
อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ กลบดินบางๆ พอมิดเมล็ดถัว่
รอจนถั่วพร้าออกดอก ค่อยตัดต้นถั่วพร้า สามารถ
น� ำ เอาเศษถั่ ว พร้ า ที่ ตั ด ใช้ ค ลุ ม ดิ น ในสวนกาแฟ
หรือเอามาท�ำปุ๋ยหมักแล้วค่อยน�ำไปใส่ในสวนก็ได้
ระวังอย่าให้ถั่วพร้าติดฝัก เพราะถั่วพร้าจะไปแย่ง
ธาตุอาหารจากต้นกาแฟแทน
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2. ถั่วลิสงเถา ถั่วปิ่นโต ถั่วบราซิล หรือถั่วเปรู

		 มีถนิ่ ก�ำเนิดในประเทศบราซิล ลักษณะคล้ายต้นถัว่ ลิสง แต่ใบเล็กกว่าและมีล�ำต้นเลือ้ ย
ไปตามดิ น มี ร ากแก้ ว แข็ ง แรง ดอกสี เ หลื อ งสวยงาม ฝั ก ออกอยู ่ ใ ต้ ดิ น เช่ น เดี ย วกั บ ถั่ ว ลิ ส ง
แต่ในหนึ่งฝักมีเพียงหนึ่งเมล็ดเท่านั้น ระดับ
ความลึกของดินที่เมล็ดเกิดมาก อยู่ระหว่าง
5 – 10 เซนติเมตร จากพืน้ ผิวดิน เหมาะส�ำหรับ
จั ด สวนประดั บ หรื อ ปลู ก แทนสนามหญ้ า
ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ และให้ปยุ๋ ตรึงไนโตรเจน
ในดิ น ได้ ดี เป็ น พื ช อายุ ห ลายปี ขยายพั น ธุ ์
ด้วยเมล็ดหรือใช้ท่อนพันธุ์ มีคุณสมบัติเด่น
คื อ เป็ น พื ช ทนแล้ ง ทนร่ ม เงา ทนต่ อ การ
เหยียบย�่ำ จึงปลูกได้ในหลายสภาพพื้นที่
วิธีการปลูก ถากหญ้าและพรวนดินในบริเวณที่จะปลูก หว่านเมล็ดถั่วลิสงเถาให้ทั่วแปลง
อัตรา 2 กิโลกรัม/ไร่ กลบดินบางๆ พอมิดเมล็ดถั่ว หากใช้ท่อนพันธุ์ ให้น�ำท่อนพันธุ์ที่มีความยาว
2 – 3 ข้อ ไปปักช�ำในถุงเพาะช�ำ ประมาณ 1 – 2 เดือน จนต้นพันธุย์ าวประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร
ปลูกเป็นหลุมๆ ละ 1 ต้น ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ระยะแรกการเจริญเติบโตจะช้า
จึงควรก�ำจัดวัชพืชในช่วง 1 – 2 เดือนแรก หลังจากตั้งตัวได้ถั่วลิสงเถาจะเริ่มทยอยออกดอก
หากปลูกช่วงฤดูฝน ช่วงที่มีดอกมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน และปริมาณดอก
จะลดลงระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ต้องหมั่นคอยดูแลอย่าปล่อยให้หญ้ารกจนคลุม
ต้นถั่ว เพราะจะท�ำให้ต้นถั่วแคระแกร็นและตายได้
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3. คาโลโปโกเนียม (Calopogonium mucunoides)

		 ลักษณะเป็นเถาเลือ้ ยมีขนสีนำ�้ ตาล
ใบเป็ น รู ป ไข่ มี ข นสี น�้ ำ ตาลค่ อ นข้ า งยาว
ดอกสีน�้ำเงินอ่อน อยู่รวมเป็นกลุ่ม 2 – 4 ดอก
ฝักมีขนสีน�้ำตาล มีเมล็ด 4 - 5 เมล็ด/ฝัก
เมล็ดสีนำ�้ ตาลอ่อนเกือบเหลือง
วิธีการปลูก ถากหญ้าและพรวนดิน
ในบริ เ วณที่ จ ะปลู ก ใช้ เ มล็ ด พั น ธุ ์ อั ต รา 1 – 1.5 กิ โ ลกรั ม /ไร่ หว่ า นหรื อ ใช้ จ อบขุ ด ดิ น
เป็ น ร่ อ งลึ ก ประมาณ 2 – 3 นิ้ ว ให้ เ ป็ น แถว 3 แถว โดยให้ แ ถวริ ม ที่ อ ยู ่ ชิ ด แถวกาแฟ
อยู ่ ห ่ า งจากแถวต้ น กาแฟข้ า งละประมาณ 2 เมตร ส่ ว นแถวกลางให้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งกลาง
ของแถวริมทั้งสอง น�ำเมล็ดถั่วโรยลงในร่องแล้วเกลี่ยดินกลบเมล็ด หลังจากปลูกเจริญเติบโต
เร็วมาก และโทรมตายไปจนหมดหลังฝักแก่

4. เซนโตรซีม่า (Centrosema pubescens)

การป้องกันก�ำจัดวัชพืช

ลั ก ษณะเป็ น เถาเลื้ อ ยไปตามผิ ว ดิ น
ขณะยั ง อ่ อ นมี ข นที่ ล� ำ ต้ น มาก ใบรู ป ไข่ ย าวรี
ปลายใบแหลม สีเขียวอ่อนเป็นมัน ดอกเป็น
ช่อสีม่วงอ่อนหรือบานเย็น ฝักแบนยาว เมื่อแก่
มีสีน�้ำตาลอ่อน เมล็ดเล็กแบน สีนำ�้ ตาลอมเขียว
มีลายกระ มักเรียกว่า “ถั่วลาย” หรือ “ถั่ว
เซนโตร” วิธีปลูกเช่นเดียวกับคาโลโปโกเนียม
แต่ เ จริ ญ เติ บ โตช้ า และปลู ก ในสภาพร่ ม เงา
ได้ดีกว่าคาโลโปโกเนียม

วัชพืชในสวนกาแฟส่วนใหญ่เป็นปัญหาส�ำคัญกับสวนกาแฟที่ปลูกใหม่มากกว่าสวนกาแฟ
ที่มีอายุหลายปี เพราะสวนกาแฟที่ปลูกใหม่ ต้นกาแฟยังมีขนาดเล็ก ไม่สามารถคลุมพื้นดินได้
แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ท�ำให้วัชพืชเจริญเติบโตได้ดี
การป้องกันก�ำจัดวัชพืชกระท�ำได้หลายวิธี ดังนี้
1. การใช้แรงงานและการใช้เครือ่ งจักรกลตัดวัชพืชระดับผิวดิน เป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะในสวนกาแฟทีป่ ลูกใหม่ เพราะระยะนีก้ ารใช้สารก�ำจัดวัชพืชจะเป็นอันตรายกับต้นกาแฟ
ได้ง่าย และมีข้อดีตรงที่สามารถน�ำเศษวัชพืชที่ตัดมาคลุมโคนต้นกาแฟ เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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ป้องกันการระเหยของน�้ำในฤดูแล้ง และย่อยสลายเป็นปุย๋ รวมทัง้ ยังเป็นการป้องกันการชะล้างหน้า
ดินในฤดูฝนอีกด้วย ไม่ควรก�ำจัดวัชพืชโดยการถากหน้าดินออกไป เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะการปลูกกาแฟในสภาพพื้นที่ลาดชัน
2. การใช้สารก�ำจัดวัชพืช เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้กันมาก เพราะสะดวก ลงทุนต�่ำ
และเห็นผลรวดเร็ว ส�ำหรับสารก�ำจัดวัชพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทยาฆ่าและยาคุม
การใช้ยาฆ่าให้ได้ผลดี คือ ต้องใช้ยาก่อนทีว่ ชั พืชจะออกดอกหรือติดเมล็ด เพือ่ ไม่ให้เมล็ดวัชพืชแพร่
กระจายต่อไปอีก ในฤดูฝนควรดูสภาพอากาศก่อนฉีดพ่น หรือใช้สารจับใบผสมลงไป เพื่อป้องกัน
การชะล้างของน�้ำฝนหลังการฉีดพ่น ซึ่งจะท�ำให้สูญเสียยาก่อนการเข้าท�ำลายวัชพืช ส่วนประเภท
ยาคุม มักใช้ในกรณีที่มีการไถเตรียมดิน ถ้าในฤดูฝนควรต้องใช้ในอัตราผสมที่สูงกว่าฤดูอื่นๆ
การใช้สารก�ำจัดวัชพืชควรใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อต้นพืช สภาพแวดล้อม
และตัวเกษตรกรผู้ใช้
3. การปลูกพืชแซม เป็นการช่วยลดช่องว่างไม่ให้วัชพืชขึ้น พืชแซม เช่น กล้วย มะละกอ
ถั่ว หรือพืชอื่นๆจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดวัชพืชได้ดี และยังสามารถน�ำมาขายเพื่อเพิ่ม
รายได้อีกทาง
4. การปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชตระกูลถัว่ เมือ่ พืชคลุมดินเหล่านีเ้ จริญเติบโต
จะช่วยลดปัญหาของวัชพืชลงได้ และยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นกาแฟอีกทาง

การตัดแต่งกิ่งกาแฟ
ความส�ำคัญของการตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นมากส�ำหรับการท�ำสวนกาแฟ เนื่องจากลักษณะการ
ติ ด ดอกออกผลของกาแฟจะให้ ด อกและผลบนข้ อ ตรงโคนกิ่ ง นอนที่ เ กิ ด ตรงกิ่ ง หลั ก บริ เ วณ
ล่างสุดก่อน ปีต่อไปดอกและผลจะเกิดไล่บนข้อของกิ่งนอนถัดไปทางปลายกิ่งเรื่อยไปทุกปี
ส่วนใหญ่ดอกและผลจะไม่เกิดซ�้ำบนข้อเดิม แต่หากเกิดซ�้ำเนื่องจากตาดอกในปีแรกไม่ได้ผลิต
ดอกทุกตา ก็จะไม่ให้ดอกและผลมากเหมือนปีแรก โดยกิ่งนอนแต่ละกิ่งจะให้ผลนาน 2 – 3 ปี
กิ่งชั้นที่ 1 จะให้ผลมากที่สุด หลังจากนั้นจะแห้งและร่วงหลุดไป กิ่งนอนที่อยู่บนกิ่งหลักถัดขึ้น
ไปทางส่วนปลายยอดก็จะให้ผลแทนเรื่อยไปเช่นนี้ ดังนั้น กิ่งหลักที่มีอายุมากจะยาวหลายเมตร
ตรงโคนกิ่งจะโล่ง ไม่มีกิ่งให้ผลเลย แต่กลับมีกิ่งให้ผลไปรวมเป็นกระจุกตรงปลายกิ่งหลัก ต้นที่มี
สภาพเช่นนี้จะมีส่วนของกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาก และมีส่วนที่ให้ผลผลิตน้อย ท�ำให้สวนกาแฟ
ที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งมีผลผลิตต�ำ่ จึงควรมีการตัดแต่งกิ่งกาแฟอย่างสม�่ำเสมอทุกปี
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ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่ง

		 การตัดแต่งกิ่งกาแฟมีประโยชน์ ดังนี้
		 1. ช่วยรักษาระดับปริมาณผลผลิตให้สม�่ำเสมอทุกปี ไม่เกิดปัญหาการให้ผลผลิต
แบบปีเว้นปี เนื่องจากเกิดความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตของกิ่ง ก้าน ใบ และการสร้างดอก
ออกผล ท�ำให้ต้นกาแฟแข็งแรงสมบูรณ์
		 2. ช่วยควบคุมปริมาณโรคและแมลงในสวนกาแฟ อันเนื่องมาจากการตัดแต่งและ
จัดทรงต้นให้ต้นกาแฟโปร่ง แสงแดดส่องทั่วถึง การระบายอากาศดี ท�ำให้โอกาสการเป็นโรคและ
การสะสมของแมลงลดลง
		 3. ช่วยท�ำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตสะดวกขึ้น เนื่องจากผลกาแฟไม่อยู่สูงเกินไป ท�ำให้
ลดเวลาในการเก็บเกี่ยวและป้องกันกิ่งหักเสียหายจากการโน้มกิ่งให้ต�่ำเพื่อเก็บผลผลิต รวมทั้ง
สามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกเหมาะสมได้ง่ายขึ้น
		 4. ช่วยท�ำให้ต้นกาแฟเกิดต้นหรือกิ่งใหม่ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวและพร้อมให้ผลผลิต
สูงสม�่ำเสมอ สามารถยืดอายุการให้ผลผลิตได้ยาวนานขึ้น

ระบบการตัดแต่งกิ่งกาแฟ
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ ที่นิยมปฏิบัติกันมีอยู่ 2 ระบบ คือ

1. การตัดแต่งกิ่งแบบต้นเดี่ยว

		 การตั ด แต่ ง กิ่ ง แบบต้ น เดี่ ย ว คื อ การตั ด แต่ งแบบให้ ต ้ น กาแฟมี เ พี ย งล�ำ ต้ น เดี ย ว
โดยจะปล่อยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตอยู่ในระดับความสูงที่ต้องการ จึงท�ำการตัดยอด ดังนั้น
การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น กาแฟจะขยายไปทางกิ่ ง นอนหรื อ กิ่ ง ให้ ผ ล เริ่ ม จากกิ่ ง นอนที่ 1
กิ่งนอนที่ 2 กิ่งนอนที่ 3 จนถึงกิ่งนอนที่ 4 ตามล�ำดับ และเมื่อต้นกาแฟเริ่มให้ผลผลิตลดลง
(อายุ ป ระมาณ 8 – 10 ปี ) จึ ง ปล่ อ ยให้ ย อดแตกขึ้ น มาใหม่ จ ากส่ ว นยอดให้ เ จริ ญ เติ บ โต
ทางความสูง เมือ่ ถึงระดับทีต่ อ้ งการก็จะตัดยอดจ�ำกัดความสูงอีกครัง้ หน่อหรือกิง่ ตัง้ ทีแ่ ตกออกจาก
ล�ำต้นส่วนอื่นๆ จะต้องปลิดทิ้งอย่างสม�่ำเสมอ มักใช้กับกาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงา หรือปลูกในบริเวณ
ที่มีน�้ำค้างแข็ง หรือในบางประเทศที่เก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยเครื่องจักร ส่วนประเทศไทยนิยม
ตัดแต่งกิ่งแบบนี้ในกาแฟอาราบิก้า

2. การตัดแต่งแบบหลายกิ่งหลัก

		 การตัดแต่งแบบหลายกิ่งหลัก คือ การตัดแต่งแบบให้ต้นกาแฟมีกิ่งตั้งหลายกิ่ง
โดยทั่ ว ไปประมาณ 3– 5 กิ่ ง ซึ่ ง กิ่ ง หลั ก แต่ ล ะกิ่ ง จะเจริ ญ เติ บ โตให้ กิ่ ง นอนหรื อ กิ่ ง ให้ ผ ล
เริ่มจากกิ่งนอนที่ 1 กิ่งนอนที่ 2 กิ่งนอนที่ 3 จนถึงกิ่งนอนที่ 4 ตามล�ำดับ ท�ำให้ต้นกาแฟ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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มีกิ่งให้ผลมากกว่าการตัดแต่งกิ่งแบบล�ำต้นเดี่ยว จึงให้ผลผลิตสูงกว่าในช่วงปีแรกๆ ประเทศไทย
นิยมตัดแต่งกิ่งแบบนี้ในกาแฟโรบัสต้า
การตัดแต่งกิ่งกาแฟโรบัสต้าแบบหลายกิ่งหลัก
		 วิธีการตัดแต่งทรงต้นกาแฟในช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิต
		 1. เมื่อเลี้ยงต้นกาแฟจนมีใบ 5 – 6 คู่แรก และใบคลี่โตเต็มที่แล้ว หรือมีความสูง
ประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร ตัดยอดให้เหลือต้นสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร
		 2. ประมาณ 1 – 2 เดือน ต้นกาแฟจะสร้างกิ่งแขนงที่เป็นกิ่งตั้งออกมาจ�ำนวนมาก
ให้เลือกกิ่งที่แข็งแรงและไม่เบียดกัน เว้นระยะห่างกันและอยู่ตรงข้ามกัน 3 – 5 กิ่ง
		 3. ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่ง หรือมีดคมๆ ตัดกิ่งอื่นๆ ที่ไม่ต้องการทิ้งเสีย ไม่ควรใช้มือดึง
รอยแผลที่ตัดทุกรอย ควรมีหน้าตัดเอียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้นำ�้ ขังตรงรอยแผล อาจท�ำให้กิ่งเน่าได้
		 4. ถ้ารอยแผลใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2 – 2.5 เซนติเมตร หรือประมาณ
1 นิ้ว ควรทาปูนแดงหรือสีก็ได้
		 5. ส่วนในปีที่ 2 และ 3 ดูแลกิง่ หลัก 3 – 5 กิง่ ให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคแมลงรบกวน
และตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออก เช่น กิ่งแขนง กิ่งที่แน่นทึบ กิ่งอ่อนแอ กิ่งที่มีโรคแมลงท�ำลาย
กิ่งด�ำ กิ่งนอนที่ยาวระพื้น กิ่งไขว้ กิ่งที่อยู่ผิดที่ กิ่งชี้เข้าในพุ่มต้น เป็นต้น
		 วิธีการตัดแต่งกิ่งกาแฟในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
		 ต้นกาแฟส่วนใหญ่จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง – 3 ปี หลังปลูก อายุต้นกาแฟ
ที่สมควรตัดแต่งกิ่งหลัก ควรดูว่ากิ่งหลักให้ผลผลิตดีอยู่นานกี่ปี โดยทั่วไปประมาณ 2 – 3 ปี
ผลผลิตจะลดลง โดยมีผลกระจุกเฉพาะตรงส่วนปลายยอด ดังนั้น การตัดแต่งกิ่งหลักจะเริ่ม
อย่างเร็วที่สุดเมื่อสิ้นปีที่ 5 หลังปลูก แต่หากต้นได้รับการบ�ำรุงรักษาอย่างดี อาจเลื่อนเวลาการ
ตัดแต่งกิ่งออกไป ขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตไม่ลดลงและกิ่งไม่ยาวจนเกินไป โดยมีหลักการง่ายๆ คือ
ในแต่ละปีตัดกิ่งหลัก 1 กิ่ง และไว้กิ่งหลักใหม่ทดแทน 1 กิ่ง
		 ก่อนที่จะท�ำการตัดแต่งกิ่ง ควรพิจารณาทรงพุ่มโดยรวม เลือกกิ่งหลักที่แก่และ
ให้ผลผลิตน้อยที่สุดเพื่อตัดไว้ 1 กิ่ง เลือกกิ่งหลักใหม่ที่แข็งแรงเลี้ยงไว้ 1 กิ่ง ตรงจุดที่จะตัดกิ่งแก่
กิ่งแขนงอื่นตัดออกให้หมด แล้วท�ำการตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการตามปกติ รอจนเก็บเกี่ยวแล้วจึง
ตัดกิ่งแก่ที่เลือกไว้ออก ส่วนกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น กิ่งแขนง กิ่งที่แน่นทึบเพื่อให้แสงแดดผ่าน
กิ่งอ่อนแอ กิ่งที่มีโรคแมลงท�ำลาย กิ่งด�ำ กิ่งนอนที่ยาวระพื้น กิ่งไขว้ กิ่งที่อยู่ผิดที่ กิ่งชี้เข้าในพุ่มต้น
เป็นต้น ตัดทิ้งตามปกติ ปีต่อๆไป เลี้ยงกิ่งหลักใหม่เพิ่ม 1 กิ่ง ตัดกิ่งแก่ออก 1 กิ่ง ท�ำเรื่อยไปเช่นนี้
เกษตรกรก็จะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้สม�่ำเสมอทุกปี
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ปุ๋ยและการจัดการ

ธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความส�ำคัญของการจัดการธาตุอาหารในดิน
การที่ต้นกาแฟจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น ปัจจัยส�ำคัญคือสภาพของดิน เช่น ความ
อุดมสมบูรณ์และความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ความเป็นกรด – ด่าง โครงสร้างของดิน เป็นต้น
ดังนั้น การให้ธาตุอาหารที่จำ� เป็นควบคู่กับการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของกาแฟจึงมีความส�ำคัญมาก ส่วนใหญ่ธาตุอาหารในดินจะสูญเสียไปได้หลายทาง เช่น ติดไปกับ
ผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ ว ถูกชะล้างไปกับดินและน�ำ้ หรือการระเหย เกษตรกรจึงจ�ำเป็นต้องให้ธาตุอาหาร
ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปด้วยการใส่ปุ๋ย
อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยเป็นต้นทุนการผลิตที่ส�ำคัญของเกษตรกรในปัจจุบัน รองลงมาจากค่า
แรงงาน การใส่ปุ๋ยจึงควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและค่ามาตรฐานวิเคราะห์ดินเป็นวิธีที่ดีที่สุดและท�ำให้ได้ก�ำไรสูงสุด
เนื่องจากผลวิเคราะห์สามารถช่วยในการตัดสินใจการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้อง ลดการใส่ปุ๋ยที่เกินความ
ต้องการของกาแฟ มีผลท�ำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยลดลง และต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลง

ความต้องการธาตุอาหารของกาแฟ
ธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของกาแฟ มีจ�ำนวน 16 ธาตุ
ประกอบด้วย ธาตุอาหารที่ได้จากอากาศและน�้ำเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง 3 ธาตุ ซึ่งมักมี
ปริมาณมากและไม่ขาดแคลน ได้แก่ ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุไฮโดรเจน (H) และธาตุออกซิเจน (O)
ส่วนธาตุอาหารอีก 13 ธาตุ จะได้จากปุ๋ยที่ใส่ให้แก่กาแฟ และจากปูนทางการเกษตรที่ใช้ในการ
ปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว ปูนโดโลไมต์ ปูนยิปซั่ม เป็นต้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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ธาตุอาหาร 13 ธาตุ กาแฟต้องการในปริมาณมากน้อยต่างกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ธาตุอาหารหลัก หมายถึง ธาตุอาหารที่กาแฟต้องการในปริมาณมากและไม่ค่อย
เพียงพอต่อความต้องการ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
2. ธาตุ อ าหารรอง หมายถึ ง ธาตุ อ าหารที่ ก าแฟต้ อ งการในปริ ม าณมากรองลงมา
โดยทั่วไปมักมีเพียงพอกับความต้องการ ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)
3. จุ ล ธาตุ หมายถึง ธาตุอาหารที่กาแฟต้ อ งการในปริ ม าณน้ อ ย แต่ มี ค วามส�ำคั ญ
ไม่น้อยกว่าธาตุหลัก ได้แก่ แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) เหล็ก (Fe) คลอรีน (Cl)
ทองแดง (Cu) และโมลิบดินัม (Mo)

บทบาทของธาตุอาหารที่มีต่อกาแฟ
ไนโตรเจน : ช่วยในการเจริญเติบโตของกิ่ง ก้าน ต้น ใบ ท�ำให้ต้นกาแฟตั้งตัวได้เร็ว

ช่วยควบคุมการออกดอก ท�ำให้ดอกสมบูรณ์ และเพิ่มผลผลิต

ฟอสฟอรัส : ช่วยในการเจริญเติบโตของราก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดธาตุ

โพแทสเซียม ช่วยกระตุ้นการออกดอก สร้างเมล็ด เพิ่มความต้านทานต่อโรคและแมลง

โพแทสเซียม : ช่วยให้ผลเติบโต มีคุณภาพดี และต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรค

ส่วนธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ต่างก็มีบทบาทส� ำคัญต่อการเจริญเติบโตของกาแฟ
เช่นกัน หากต้นกาแฟขาดธาตุอาหารที่จำ� เป็นจะเกิดอาการผิดปกติ โดยต้นกาแฟขาดธาตุอาหาร
ชนิดใด สามารถพิจารณาจากใบกาแฟได้

ขาดแมกนีเซียม
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ขาดฟอสฟอรัส

ขาดสังกะสี

ขาดโพแทสเซียม

ขาดไนโตรเจน

อาการผิดปกติทางใบที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร
อาการเกิดที่ใบแก่

ใบเหลือง
เหลืองทั้งใบ

ขาดไนโตรเจน

ขาดโพแทสเซียม

มีสีเหลือง แดง ม่วง
ขาดฟอสฟอรัส ขาดแมกนีเซียม
ปรากฏระหว่างเส้นใบ
ขอบใบเหลือง
กลางใบเขียว
เป็นรูปหัวลูกศร

ใบไหม้/แห้ง
ไหม้ที่ปลายและขอบใบ
ไหม้ระหว่างเส้นใบ

ขาดแมกนีเซียม

เหลืองระหว่างเส้นใบ

ขาดแมงกานีส

อาการเกิดที่ใบอ่อนและใบยอด
ใบเหลือง
เหลืองทั้งใบ

ขาดเหล็ก
ก�ำมะถัน

ใบไหม้/แห้ง

รูปร่างใบผิดปกติ

ขาดแคลเซียม
โบรอน
ทองแดง

ขาดแคลเซียม
โมลิบดินัม

เหลืองระหว่างเส้นใบ
ใบขนาดปกติ

ขาดแมงกานีส

เหลืองระหว่างเส้นใบ
ใบขนาดเล็กกว่าปกติ

ขาดสังกะสี
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หลักการให้ธาตุอาหารแก่กาแฟ
กาแฟเป็นพืชทีม่ ผี ลอยูบ่ นต้นนานประมาณ 9 – 11 เดือนต่อปี ตัง้ แต่เดือนธันวาคม – ตุลาคม
ต้นกาแฟต้องการธาตุอาหารสูงมากตลอดช่วงที่ติดผล เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการ
สะสมน�ำ้ หนักแห้งของผล ดังนั้นจึงต้องใส่ปุ๋ยอย่างสม�่ำเสมอ และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ต้องใส่ปุ๋ยบ�ำรุง
ต้นเพื่อให้ต้นแข็งแรง และมีอาหารสะสมไว้เพื่อสร้างผลผลิตที่ดีในปีถัดไป
การให้ธาตุอาหารแก่กาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ ควรด�ำเนินการทั้ง 3 ข้อ ร่วมกัน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
2. การปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
3. การใส่ปุ๋ยตามสภาพดินและความต้องการพืชกาแฟ

1. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
		 ● เพือ่ ให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกกาแฟทีถ่ กู เก็บ
			 ตัวอย่างดินของเกษตรกร
		 ● เพื่อให้ทราบค�ำแนะน�ำในการแก้ไข ปรับปรุง บ�ำรุงดิน ที่เหมาะสมส�ำหรับแปลง
			 กาแฟแปลงนั้น เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้วัสดุปรับปรุงดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด
			 หรืออื่นๆ ตามความจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถปลูกกาแฟ ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
			 และมีคุณภาพดีขึ้น
ข้อควรค�ำนึงก่อนเก็บตัวอย่างดิน
		 ● การเก็บตัวอย่างดินควรเก็บให้กระจายทั่วทั้งแปลง เพื่อให้ได้ค่าวิเคราะห์ และ
			 ค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปรับปรุง บ�ำรุงดิน ทีถ่ กู ต้อง ส�ำหรับแปลงปลูกกาแฟแปลงนัน้
		 ● ควรเก็บตัวอย่างดินหลังการเก็บเกีย่ ว หรือก่อนการบ�ำรุงรักษาต้นกาแฟฤดูกาลต่อไป
		 ● ควรเก็บตัวอย่างดินหลังการใส่ปุ๋ยหรือปูน อย่างน้อย 30 วัน
		 ● เก็บตัวอย่างดินในขณะดินมีความชื้นเล็กน้อย จะท�ำให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น
		 ● จุดที่เก็บตัวอย่างดินควรอยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ จอมปลวก และ
			 บริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่
		 ● อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
			 และสารเคมีอื่นๆ
		 ● ในกรณีเก็บตัวอย่างดินเพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของธาตุอาหารในดิน ให้เก็บ
			 ตัวอย่างดินบริเวณต้นกาแฟเดิมทุกครั้ง
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วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
		 ● เตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ได้แก่ เครื่องมือส�ำหรับขุดหรือเจาะเก็บดิน (เช่น พลั่ว
			 จอบ และเสียม) ภาชนะใส่ดิน เช่น ถังพลาสติก กล่องกระดาษแข็ง ผ้ายางหรือ
			 ผ้าพลาสติก ฯลฯ และถุงพลาสติก ส�ำหรับใส่ตัวอย่างดิน ส่งไปตรวจวิเคราะห์
		 ● ก่อนขุดดินเพื่อเก็บตัวอย่าง จะต้องถากหญ้า กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยู่
			 ผิวหน้าดินออกเสียก่อน (อย่าแซะหรือปาดหน้าดินออก)
		 ● ใช้จอบ เสียม หรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึก 20-30 เซนติเมตร เก็บเฉพาะ
			 ส่วนที่อยู่ตรงกลางของพลั่ว เสียมหรือจอบใส่ภาชนะ
		 ● สุ่มเก็บตัวอย่างดินให้กระจายคลอบคลุมทั่วทั้งแปลง โดยเก็บดินบริเวณทรงพุ่ม
			 ต้นกาแฟ ต้นละ 2 จุด เลือกจุดเก็บตัวอย่างตรงด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน ส�ำหรับ
			 พื้นที่ที่มีความลาดเทให้เก็บดินข้างทรงพุ่มด้านบน และด้านล่าง (แปลงส่งเสริม
			 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ในโครงการปรับโครงสร้าง
			 สินค้ากาแฟ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แนะน�ำให้เก็บจ�ำนวน 10 ต้น ต้นละ 2 จุด รวม
			 ทั้งแปลง 20 จุด)
		 ● น�ำตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม โดยเทดินลงบนแผ่นผ้ายางหรือผ้าพลาสติก
			 เกลี่ยดินให้กระจายออกจากกัน ดินที่เป็นก้อนให้ใช้มือบิ หรือใช้ไม้ทุบให้เป็น
			 ก้ อ นเล็ ก ๆ แล้ ว คลุ ก เคล้ า ให้ เ ข้ า กั น จนทั่ ว ผึ่ ง จนแห้ ง (ใช้ เ วลาประมาณ
			 3 วัน - 2 สัปดาห์ แล้วแต่สภาพอากาศ และสภาพความชื้นของดินที่เก็บ)
		 ● หลังตัวอย่างดินแห้ง คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน จากนั้นเก็บตัวอย่างดินประมาณ
			 ครึ่ ง กิ โ ลกรั ม ใส่ ถุ ง พลาสติ ก ที่ ส ะอาด แนบแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก รายละเอี ย ด
			 ตัวอย่างดิน ปิดปากถุงให้แน่น เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์
		 ● แบบฟอร์ ม บั น ทึ ก รายละเอี ย ด
			 ควรแยกใส่ถุงพลาสติกต่างหาก
			 เพื่อป้องกันการเปียกชื้น ซึ่งจะ
			 ท�ำให้รายละเอียดเลือนหายไปได้
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ตัวอย่างใบบันทึกรายละเอียดส่งตัวอย่างดิน
1. ชือ่ ผูส้ ง่ ตัวอย่าง.............................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่................................................หมู่........................................ต�ำบล............................
อ�ำเภอ...............................................................................จังหวัด..............................................
2. ตัวอย่างดินที.่ ...............................................................................รหัสตัวอย่าง.............................
สถานที่เก็บตัวอย่าง หมู่................................................................ต�ำบล..................................
อ�ำเภอ........................จังหวัด..........................................................เนื้อที่.............ไร่
จุดพิกัดที่เก็บตัวอย่างดิน..........................................................................................
ลักษณะของพื้นที่................................................................ที่ราบ.............................
		 ที่ลาดเท............................................ที่สูงๆ ต�ำ่ ๆ......................................ที่ภูเขา................
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่..............เดือน........................................พ.ศ............................
ชั้นความลึกของดินที่เก็บ...........................(0-15 ซม.)...........................(15-30 ซม.)
เนื้อดิน/สีดินที่ความลึก 0-15 ซม. ............................................................................................
เนื้อดิน/สีดินที่ความลึก 15-30 ซม. ..........................................................................................
สภาพพืน้ ที.่ ...........................................................ความลาดชัน................................เปอร์เซ็นต์
การระบายน�้ำของดิน : ดินบน........................................ดินล่าง................................................
การท่วมขังของน�้ำ (ระดับความลึก ระยะเวลา ความบ่อยครั้ง) ................................................
ความสูงจากระดับน�้ำทะเล...................................................เมตร
3. เคยปลูกพืช.....................................................................ผลผลิตต่อไร่.......................................
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร...................................................................อัตรา.................................................
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์....................................................................อัตรา.................................................
ใส่ปูนครั้งสุดท้ายเมื่อ เดือน............................................. พ.ศ. .................................................
ชนิดปูน............................................................................อัตรา.................................................
ใส่วัสดุอื่น.........................................................................อัตรา.................................................
ปัญหาทีเ่ กิด................................................................................................................................
พื้นที่ต้องการจะปลูก..................................................................................................................
ปัญหาน�้ำเพื่อการเกษตร............................................................................................................
4. ปัญหาเฉพาะที่ต้องการค�ำแนะน�ำ..............................................................................................
...................................................................................................................................................
5. ชื่อเจ้าของที่ดิน (ถ้าทราบ).........................................................................................................
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การบันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน
		 เกษตรกรควรบันทึกรายละเอียดตัวอย่างดินให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ให้ค�ำแนะน�ำการจัดการดินให้ถูกต้องที่สุด รายละเอียดตัวอย่างดิน ควรประกอบด้วย
		 1. ข้อมูลผู้ส่งตัวอย่างดิน เช่น ชื่อผู้ส่ง หรือชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง ที่อยู่ ฯลฯ
		 2. ข้อมูลตัวอย่างดิน เช่น สถานที่เก็บตัวอย่างดิน เนื้อที่ จุดพิกัดที่เก็บตัวอย่างดิน
ลักษณะพื้นที่ (เช่น ที่ราบ ที่ลาดเท ที่สูงๆต�่ำๆ ที่ภูเขา ฯลฯ) วันที่เก็บตัวอย่าง ชั้นความลึกของดิน
ที่เก็บตัวอย่าง เนื้อดิน/สีดิน ความลาดชัน การระบายน�้ำ การท่วมขังของน�้ำ ฯลฯ
		 3. ข้อมูลการปฏิบัติดูแลกาแฟและพืชอื่นๆในแปลง เช่น พืชที่เคยปลูกในแปลง
ผลผลิตกาแฟที่ได้ต่อไร่ สูตรปุ๋ยเคมีและอัตราที่ใส่ ชนิดปุ๋ยอินทรีย์และอัตราที่ใส่ ชนิดปูน
อัตราการใส่ และวันที่ใส่ปูนครั้งสุดท้าย วัสดุอื่นๆที่ใส่ ปัญหาที่เกิดขึ้น พืชที่ต้องการจะปลูก
ปัญหาน�้ำเพื่อการเกษตร
		 4. ข้อมูลปัญหาเฉพาะที่ต้องการค�ำแนะน�ำ ฯลฯ
สถานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชน ซึ่งอาจใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์มากน้อยต่างกัน ฉะนั้น หากเกษตรกร
เก็บตัวอย่างดินส่งตรวจ ควรเผื่อเวลาส�ำหรับรอผลการตรวจวิเคราะห์ด้วย
ตัวอย่างหน่วยงานราชการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ได้แก่
กรมพัฒนาที่ดิน : สถานีพัฒนาที่ดิน ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือส�ำนักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 02-561-4179 (สายตรง) หรือ 02-562-5100 ต่อ 3120
กรมวิชาการเกษตร : ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต หรือส�ำนักวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร โทรศัพท์ 02-579-8600 ต่อ 201
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-942-8104-5
การแปลผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
การวิเคราะห์ตวั อย่างดินในห้องปฏิบตั กิ าร สามารถวิเคราะห์ลกั ษณะและคุณสมบัตขิ องดิน
ได้หลายประการ และให้ค่าที่ละเอียด แต่ต้องใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการวิเคราะห์
ดินด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ทดสอบตัวอย่างดินได้ด้วยตัวเอง
และสามารถทราบผลได้ทันที ชุดตรวจสอบตัวอย่างดินอย่างง่าย ในปัจจุบันมีวางจ�ำหน่ายทั่วไป
เช่น ทีภ่ าควิชาปฐพีวทิ ยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผูป้ ระกอบการเอกชนต่างๆ
โดยปกติ จ ะสามารถทดสอบและประมาณการข้ อ มู ล ดิ น ที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
เช่น ความเป็นกรด –ด่างของดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

53

เมื่อทราบผลการวิเคราะห์แล้ว เกษตรกรสามารถประเมินค่าความเป็นกรด–ด่าง ระดับ
ธาตุอาหารแต่ละชนิดได้ด้วยตนเอง ว่ามีระดับสูง ปานกลาง หรือต�ำ่ จากค่ามาตรฐานที่ได้มีการ
ก�ำหนดไว้เป็นเกณฑ์กลาง
การส่งตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยทั่วไปจะให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตัวอย่างดิน ดังนี้
1. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือค่าพีเอช (pH) หมายถึง ค่าที่บอกความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน มีค่าตั้งแต่ 0 จนถึง 14 และมีค่าเป็นกลาง อยู่ที่ 7 โดยค่าพีเอชยิ่งน้อย
แสดงว่าเป็นกรดมาก ค่าพีเอชยิ่งมาก แสดงว่าเป็นด่างมาก เช่น 0 คือเป็นกรดอย่างแรง และ
14 คือเป็นด่างอย่างแรง ระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต
ของพืช แต่เป็นตัวควบคุมการละลายของธาตุอาหารพืช และการละลายของสารอื่นๆ ให้อยู่ใน
รูปทีพ่ ชื จะดูดไปใช้ประโยชน์ได้ บางครัง้ ดินมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่พชื
ยังแสดงอาการขาดธาตุได้ แสดงว่าดินอาจเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไป หรือระบบรากเสียหาย
2. อินทรียวัตถุในดิน (OM) หมายถึง อินทรียสารทุกชนิดที่มีอยู่ในดิน ซึ่งได้จาก
ซากพื ช ซากสั ต ว์ และสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งๆ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นดิ น
สิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ เกิดการสลายตัวทับถม
อยู ่ ใ นดิ น รวมถึ ง อิ น ทรี ย สารที่ ร ากพื ช ปลดปล่ อ ย
ออกมา และที่จุลินทรีย์สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งอินทรียวัตถุ
ในดินจะสลายตัวโดยจุลินทรีย์ดินจนได้เป็นฮิวมัส
ที่ เ ป็ น ของแข็ ง อนุ ภ าคละเอี ย ดมาก มี บ ทบาท
ส� ำ คั ญ ในการดู ด ยึ ด ธาตุ อ าหารพื ช ที่ มี ป ระจุ บ วก

54

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

สามารถดู ด ซั บ น�้ ำ ได้ ดี รวมทั้ ง การเกาะยึ ด กั น ของอนุ ภ าคดิ น เป็ น เม็ ด โดยมี ค ่ า มาตรฐาน
ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ดังนี้
ระดับ
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ค่อนข้างต�ำ่
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (ร้อยละ)
‹ 0.5
0.5 - 1.0
1.0 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 3.5

สูง
สูงมาก

3.5 – 4.5
› 4.5

3. ความเค็มของดิน (EC) หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายเกลือในดิน ดินที่มีความ
เค็มมากจะท�ำให้รากพืชไม่สามารถดูดน�ำ้ และอาหาร หรือดูดไปใช้ได้นอ้ ย ความเค็มของดินสามารถ
ตรวจสอบได้โดยการวัดความสามารถในการน�ำไฟฟ้าของดิน โดยมีค่ามาตรฐาน ดังนี้
ค่าการน�ำไฟฟ้าของดิน
(dS/m)
0–2
2-‹4
4–8
8 – 16
› 16

ระดับความเค็ม

ผลกระทบต่อกลุ่มพืช

ไม่เค็ม
เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
เค็มมากที่สุด

ไม่กระทบต่อการปลูกพืชทุกชนิด
พืชทีไ่ วต่อความเค็มมีการเจริญเติบโตลดลงบ้าง
พืชทนเค็มเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้ดี
พืชทนเค็มบางชนิดเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้ดี
พืชทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้เลย

4. ธาตุอาหารพืช หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารส�ำคัญของพืชทีม่ อี ยูใ่ นดิน ข้อมูลธาตุอาหาร
พืชที่นิยมวิเคราะห์โดยทั่วไป ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca)
และแมกนีเซียม (Mg) ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืช ซึง่ พืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณความต้องการธาตุอาหาร
แต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกัน การใส่ปยุ๋ ปรับปรุงบ�ำรุงดินจึงควรพิจารณาข้อมูลความต้องการธาตุ
อาหารของพืชแต่ละชนิด ควบคูก่ บั ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารพืชทีอ่ ยูใ่ นดินทีไ่ ด้จากผลตรวจวิเคราะห์
การจัดการตามผลวิเคราะห์ดิน
เมื่อได้รับผลวิเคราะห์ดินแล้วพบว่า ดินมีความเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไป หรือมี
อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ต�ำ่ ควรมีการแก้ไข
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ปรับปรุงดินด้วยวิธกี ารต่างๆ ตามสภาพปัญหาของดิน เช่น การใส่ปนู เพือ่ ปรับสภาพความเป็นกรด
หรือเพิ่มค่าพีเอชของดิน การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช อินทรียวัตถุ และปรับปรุงโครงสร้างดิน
รวมทั้งวิธีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงดินให้สามารถใช้ในการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน

2. การปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมส�ำหรับกาแฟ
ดินทีท่ ำ� การเพาะปลูกมานานในบ้านเรา ส่วนใหญ่เป็นดินกรด เนือ่ งจากอยูใ่ นเขตทีม่ ฝี นตก
มาก ฝนจะชะเอาธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมออกจากดิน เหลือสัดส่วน
ธาตุที่เป็นกรดไว้มากกว่าเดิม ส�ำหรับกาแฟชอบดินที่เป็นกรดเล็กน้อย ค่าพีเอชที่เหมาะสม คือ
5.5 – 6.0 ดินที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าในภาคใต้ที่วิเคราะห์ได้ มักพบว่าเป็นกรดรุนแรง ค่าพีเอช
ประมาณ 4.0 – 4.5 ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกาแฟ จึงจ�ำเป็นต้องปรับให้ค่า
พีเอชสูงขึ้นด้วยการใส่ปูน
การเลือกใช้ชนิดปูนส�ำหรับปรับสภาพดิน
“ปูน” ในการเกษตร หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดินแล้วสามารถลดปริมาณกรดในดินได้
ที่ใช้ทั่วๆ ไป ได้แก่ หินปูนบด ปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ แมกนีเซียมซัลเฟต เป็นต้น
การใส่ปูนในสวนกาแฟ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีมีผลตรวจวิเคราะห์ดิน
		 การเลือกใช้ปูนชนิดไหน ให้ดูที่ค่าแคลเซียมและแมกนีเซียมในผลวิเคราะห์ดิน ดังนี้
ผลวิเคราะห์ดินเทียบกับค่ามาตรฐาน
ดินมีค่าแคลเซียมและแมกนีเซียมต�ำ่
ดินมีค่าแคลเซียมต�่ำอย่างเดียว
ดินมีค่าแมกนีเซียมต�่ำอย่างเดียว

ชนิดปูนที่ต้องใช้
ปูนโดโลไมต์
ปูนขาว
แมกนีเซียมซัลเฟต

2. กรณีไม่มีผลตรวจวิเคราะห์ดิน
		 ควรเลือกปูนที่หาได้ง่ายและราคาถูก โดยเทียบจากปริมาณความต้องการปูน ดังนี้
		 ปริมาณความต้องการปูน 100 กิโลกรัม = หินปูนบด 105 กิโลกรัม = ปูนขาว
78 กิโลกรัม = ปูนมาร์ล 120 กิโลกรัม = ปูนโดโลไมท์ 109 กิโลกรัม
วิธีการใส่ปูน
		 ควรใส่ปูนแล้วจึงพรวนดิน หรือหว่านเป็นผิวบางๆ ให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มจนถึง
ชายพุ่ม โดยให้ดินมีความชื้น การใส่ต้องพยายามให้ปูนนั้นสัมผัสกับดินให้มากที่สุด เพื่อให้ปูน
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ได้ผสมคลุกเคล้าเข้ากับดินได้อย่างทั่วถึง หากมีการใส่ปุ๋ยคอก
ให้กับดินด้วย สามารถผสมปูนรวมกับปุ๋ยคอกได้
ระยะเวลาการใส่ปูน
● ควรใส่ปูน ก่อนการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 2 สัปดาห์
		 หรือถ้าให้ดี ควรก่อนอย่างน้อย 1 เดือน เพือ่ ให้ปนู ได้มี
		 เวลาในการปรับสภาพความเป็นกรดของดินให้ลดลง
		 ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเคมี
● ใส่ปูน 1 – 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 0.5 – 1.0 กิโลกรัม
		 ต่อต้น ในดินที่เป็นกรดจัด แนะน�ำให้แบ่งปูนเป็น
		 2 ส่วน ใส่ 2 ครั้ง
● ผลของการใส่ ปู น ปรั บ พี เ อชไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ถ าวร ดั ง นั้ น
		 ควรตรวจพี เ อชของดิ น เป็ น ประจ� ำ อย่ า งน้ อ ย
		 ทุก 3 – 4 ปี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใส่ปูน
การปรับพีเอชดินได้ผลเร็วหรือช้า ขึ้นกับชนิดของดิน
และอินทรีย์วัตถุในดิน ดังนี้
● ดินเหนียว ต้องการปูนสูง และเมื่อใส่ปูนแล้วจะมีผลอยู่ได้นาน
● ดินทราย ต้องการปูนน้อยกว่า และเมื่อใส่ปูนแล้วจะมีผลอยู่ไม่นาน
● ดินที่มีอินทรีย์วัตถุมาก ต้องการปูนมากกว่าดินที่มีอินทรีย์วัตถุน้อย

3. การใส่ปุ๋ยตามสภาพดินและความต้องการพืชกาแฟ
ชนิดของปุ๋ย
		 “ปุ๋ย” คือสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น
ที่ใส่ลงไปในดินแล้วเป็นธาตุอาหารพืช ได้แก่
1. ปุ๋ยเคมี
		 ปุ ๋ ย เคมี เ ป็ น สารประกอบที่ ใ ห้ ธ าตุ อ าหารพื ช โดยผ่ า นกระบวนการผลิ ต ทางเคมี
พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และมีธาตุอาหารพืชมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ โดยทั่วไปให้
ธาตุอาหารหลัก ดังนี้
		 ● ไนโตรเจน (N: เอ็น) – ปุ๋ยตัวหน้า ช่วยในการเจริญเติบโตของกิ่ง ก้าน ต้น
			 ใบ ช่วยในการสังเคราะห์แสง
		 ● ฟอสฟอรัส (P: พี) – ปุ๋ยตัวกลาง ช่วยในการเติบโตของราก การออกดอก
			 การสุกของผล
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		 ● โพแทสเซียม (K: เค) – ปุ๋ยตัวท้าย ช่วยให้ผลเติบโต มีคุณภาพดี และต้นแข็งแรง
			 ทนทานต่อโรค
ปุ๋ยเคมีแบ่งออกเป็น
1.1 ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
มี ทั้ ง แม่ ปุ ๋ ย ที่ ใ ห้ ธ าตุ อ าหารเพี ย งธาตุ เ ดี ย ว หรื อ 2 ธาตุ เช่ น 15-0-0, 21-0-0, 46-0-0,
18-46-0, 0-0-50, 0-0-60 และปุ๋ยผสมที่ให้ธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุ เช่น 15-15-15,
16-16-16
1.2 ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของปูนที่ใช้ทางการเกษตร เช่น ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ ปูนยิปซั่ม เป็นต้น
1.3 ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุ ได้แก่ แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) โบรอน (B)
เหล็ก (Fe) คลอรีน (Cl) ทองแดง (Cu) และโมลิบดินัม (Mo) โดยปกติควรให้ทางดินอย่างน้อย
ปีละครั้ง หรือพ่นทางใบทุกครั้งที่มีการแตกใบอ่อน เกษตรกรอาจเลือกใช้ปุ๋ยจุลธาตุรวม หรือ
จุลธาตุเดี่ยวก็ได้ จุลธาตุรวมที่มีขายโดยทั่วไปมักเป็นปุ๋ยพ่นทางใบ เช่น ยูนิเลท นิคสเปรย์
เฟตริลอน ส�ำหรับจุลธาตุเดี่ยวจะมีขายในรูปของเกลือซัลเฟตเป็นส่วนใหญ่
2. ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสารประกอบที่ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิต
ที่ผ่านกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ ได้แก่ ปุ๋ยคอกจาก
มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีปริมาณธาตุอาหารพืชมากน้อยแตกต่าง
กันไปตามวัสดุทใี่ ช้ทำ� ปุย๋ โดยปกติปยุ๋ อินทรียจ์ ะมีธาตุอาหาร
น้อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี แต่มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินโปร่ง
และร่วนซุย ท�ำให้ดินมีการระบายน�้ำดี การถ่ายเทอากาศดี
ช่วยในการดูดซับน�ำ้ และธาตุอาหารได้มากขึน้ เหมาะแก่การ
เจริ ญ ของรากพื ช เมื่ อ อิ น ทรี ย วั ต ถุ ย ่ อ ยสลายตั ว จะให้
ธาตุอาหารพืช รวมทั้งธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
3. ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากพืช โดย
อาศัยอยู่บริเวณรากหรือในรากพืช ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน�้ำและธาตุอาหาร และช่วยให้
พืชทนทานต่อโรครากเน่าได้ เช่น ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่ากาแฟของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้เพียง
1 ช้อนโต๊ะ โรยรอบโคนต้นขณะที่ดินชื้น เชื้อไมโคไรซ่าจะเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูดธาตุอาหารในดินของต้นกาแฟ ท�ำให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงได้
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4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อฆ่าสิ่งที่มีชีวิตก่อน
แล้วน�ำเชือ้ จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นปุย๋ ชีวภาพมาผสม แล้วท�ำการหมักต่อไป จนกระทัง่ จุลนิ ทรียเ์ จริญเติบโต
เต็มที่ก่อนน�ำไปใช้
5. น�้ำหมักชีวภาพ
น�้ำหมักชีวภาพเป็นน�้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ กากน�้ำตาล
และน�ำ้ โดยใช้จลุ นิ ทรียเ์ ป็นตัวย่อยสลาย น�ำ้ หมักชีวภาพจะมีธาตุอาหารพืชมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั
วัสดุที่น�ำมาใช้หมัก น�้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์จะมีธาตุอาหารพืชมากกว่าผลิตจากพืช

ข้อควรพิจารณาในการให้ปุ๋ย
ในการให้ปุ๋ยกาแฟ ควรค�ำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
อายุของต้นกาแฟ ความต้องการปุ๋ยของต้นกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้ว จะมากกว่าต้นที่ยัง
ไม่ให้ผล ส�ำหรับต้นกาแฟที่ให้ผลแล้ว ช่วงที่ต้องการปุ๋ยมากที่สุดหรือที่เรียกว่าช่วงวิกฤต คือ
ช่วงที่ผลขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผลขยายตัวได้มากที่สุดและมีผลร่วงน้อยที่สุด ช่วงที่สำ� คัญ
รองลงมาคือ ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผล 2 – 3 เดือน ซึ่งจะท�ำให้ผลมีคุณภาพและน�้ำหนักดี ถ้าในช่วงนี้
ธาตุอาหารไม่เพียงพอ ผลจะเหลือง ผลร่วง ใบเหลือง และอาจมีกิ่งแห้งตายเป็นจ�ำนวนมาก
ความเป็นกรด – ด่างของดิน (pH) ดินที่สามารถปลูกกาแฟได้มีค่าความเป็นกรด – ด่าง
อยู่ระหว่าง 4.5 – 6.5 แต่ค่าความเป็นกรด – ด่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกาแฟ คือ
5.5 – 6.0 เพราะจะควบคุมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถ
น�ำไปใช้ได้
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำจ�ำเป็นต้องให้ปุ๋ยในปริมาณที่
เหมาะสม ต้องมีผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อวางแผนการให้ปุ๋ย ในการใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องแน่ใจว่าดิน
มีความชื้นเพียงพอ หรือมิฉะนั้นต้องให้นำ�้ ตามทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ปุ๋ยยูเรีย ไม่เช่นนั้น
จะท�ำให้ใบไหม้ และยังมีโอกาสที่ธาตุอาหารจะสูญเสียไปในอากาศ นอกจากนี้การให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
ยังช่วยให้ต้นกาแฟมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีขึ้นด้วย
ความลาดชันของพื้นที่ เพื่อป้องกันการสูญเสียของปุ๋ย ในการใส่ปุ๋ยกาแฟที่ปลูกบน
พื้นที่ลาดชัน ควรขุดหลุมหรือขุดร่องบริเวณชายพุ่มเพื่อฝังปุ๋ย
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การใส่ปุ๋ยในสวนกาแฟ

การใส่ปุ๋ย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และมีต้นทุนต�ำ่ สุด เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมี ร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งการเพิ่มธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงโครงสร้าง
ดิน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดน�้ำและธาตุอาหารของรากต้นกาแฟ
การใส่ปุ๋ยในสวนกาแฟ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีมีผลตรวจวิเคราะห์ดิน
		 เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยตามค�ำแนะน�ำ
ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรม
พัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น หรือ
อาจประเมินการใส่ปุ๋ยด้วยตัวเอง จากผลการ
ตรวจวิเคราะห์ดนิ ของเกษตรกร และค่ามาตรฐาน
ความต้องการของกาแฟ เช่น ต้นกาแฟต้องการ
ค่า pH 5.5 อินทรียวัตถุ 2.5 – 3.0% ฟอสฟอรัส
30 – 40 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม โพแทสเซี ย ม
100 – 130 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม แคลเซี ย ม
800 – 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมกนีเซียม

100 – 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หากดินมีธาตุ
อาหารชนิดใดต�่ำ ให้ใส่ปุ๋ยเฉพาะที่มีธาตุอาหาร
นั้น ไม่จ�ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ครบทุกชนิด ซึ่งจะ
ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายการใส่ปุ๋ยที่เกินความ
จ�ำเป็นลงได้
ดังนั้น เกษตรกรไม่ควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ
เช่น 15-15-15 แต่ควรใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยว โดยใส่
เฉพาะธาตุอาหารที่ขาด เช่น ขาดไนโตรเจน ใช้ปุ๋ย
46-0-0 ขาดฟอสฟอรัส ใช้ปุ๋ย 18-46-0 , 0-46-0
ขาดโพแทสเซียม ใช้ปุ๋ย 0-0-60,0-0-50 และควร
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพร่วมด้วย
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
และค�ำแนะน�ำการปรับปรุงบ�ำรุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลดิน
อินทรีย์วัตถุในดิน
ธาตุอาหารพืชไนโตรเจน
ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส
ธาตุอาหารพืชโพแทสเซียม
ธาตุอาหารพืชแคลเซียม
ธาตุอาหารพืชแมกนีเซียม
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)

ผลการตรวจวิเคราะห์
1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
37 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
86 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
4.4

ค่าประเมิน
ต�่ำมาก
ปานกลาง
ต�่ำ
กรดรุนแรง

ค�ำแนะน�ำการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ “ความต้องการปูน” ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดิน = 1,440
กิโลกรัม CaCO3 /ไร่ เท่ากับ ปูนขาว 1,123 กิโลกรัม/ไร่ หรือปูนมาร์ล 1,728 กิโลกรัม/ไร่
		 หรือปูนบด 2,160 กิโลกรัม/ไร่ หรือปูนโดโลไมท์ 1,570 กิโลกรัม/ไร่
		 (เลือกใช้ตามความจ�ำเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว)
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ : เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ต้น
การใส่ปุ๋ยเคมี : พืชกาแฟ ต้องการธาตุอาหาร
		 ● N 420 กรัม/ต้น/ปี
สูตรปุ๋ยที่แนะน�ำให้ใช้ 46-0-0 อัตรา 615 กรัม/ต้น/ปี
		 ● P2O5 350 กรัม/ต้น/ปี สูตรปุ๋ยที่แนะน�ำให้ใช้ 18-46-0 อัตรา 760 กรัม/ต้น/ปี
		 ● K2O 350 กรัม/ต้น/ปี สูตรปุ๋ยที่แนะน�ำให้ใช้ 0-0-46 อัตรา 583 กรัม/ต้น/ปี
อัตราปุ๋ยที่แนะน�ำจากผลการวิเคราะห์ดินนี้ :
1. ส�ำหรับพืชกาแฟ อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นพืชกาแฟที่เริ่มปลูก หรืออายุน้อยกว่า
5 ปี ให้ลดปริมาณปุ๋ยลงตามส่วนของแต่ละปี เช่น แนะน�ำให้ใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัม (10 ขีด) ถ้าเป็น
พืชกาแฟเริ่มปลูก ปีแรกให้ใส่เพียง 2 ขีด/ต้น/ปี ถ้าพืชกาแฟอายุ 3 ปี ให้ใส่ 6 ขีด/ต้น/ปี
2. เป็นปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ส�ำหรับดินและพืชกาแฟที่คาดว่าจะให้ผลผลิตสูงสุด ดังนั้น
การใช้จริงๆ จะต้องค�ำนึงถึงผลก�ำไร ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาผลผลิต ราคาปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการผลิต ถ้าราคากาแฟต�่ำหรือต้นทุนการผลิตสูง ก็ลดปริมาณปุ๋ยที่จะใช้ลง แต่ปริมาณ
ปุ๋ยเคมีที่ใช้ไม่ควรต�่ำกว่า 60% ของปริมาณที่แนะน�ำไว้นี้ติดต่อกัน 3-4 ปี ต่อจากนั้นอีก 2-3 ปี
ต่อไป ให้ลดปริมาณปุ๋ยลงเหลือเพียง 2/3 – 1/2 ส่วน ควรเก็บตัวอย่างดินส่งไปตรวจใหม่
ทุก 3-4 ปี จะท�ำให้การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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2. กรณีไม่มีผลตรวจวิเคราะห์ดิน
2.1 การใส่ปุ๋ยกาแฟอาราบิก้า
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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ปุ๋ย
15-15-15
46-0-0
46-0-0
46-0-0
13-13-21
0-0-60
46-0-0
13-13-21
0-0-60
46-0-0
13-13-21
0-0-60
46-0-0
13-13-21
0-0-60
46-0-0
13-13-21
0-0-60
46-0-0
13-13-21
0-0-60
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ปริมาณปุ๋ย
(กรัม/ต้น/ปี)
100
100
150
150
100
50
200
150
50
200
150
150
200
200
150
200
250
150
200
300
150

พฤษภาคม
(กรัม/ต้น)
100
50
50
50
50
100
50
100
100
50
100
100
100
50
-

สิงหาคม
(กรัม/ต้น)
50
50
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ตุลาคม
(กรัม/ต้น)
50
50
50
50
100
50
50
50
50
150
50

2.2 การใส่ปุ๋ยกาแฟโรบัสต้า
โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรมักใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 13-13-21
ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารหลักของกาแฟ เนื่องจากความต้องการธาตุอาหาร
ของต้ น กาแฟที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต แล้ ว จะมี ค วามต้ อ งการธาตุ ไ นโตรเจน และโพแทสเซี ย มสู ง มาก
แต่ต้องการฟอสฟอรัสต�ำ่ จึงควรใส่แม่ปุ๋ย เช่น ยูเรีย , 18-46-0 , 0-0-60 เพื่อให้ได้ธาตุอาหาร
ที่จ�ำเป็นต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช และเป็นการลดต้นทุนการผลิต
ระยะยังไม่ให้ผลผลิต
ปีที่ 1
ปุ๋ยที่ใช้
หลังปลูก ฟืน้ ตัวแล้ว จึงเริม่ ให้ปยุ๋ และ ● ยูเรีย : 18-46-0 : 0-0-60 อัตรา 1 : 1 : 1 ผสมกัน ให้ครัง้ ละ
25 – 30 กรัม ต่อต้น (กรณีใช้ปยุ๋ สูตรเสมอใช้ 15-15-15
ให้ทุก 1-2 เดือน ในช่วงที่ยังมีฝน
อัตรา 100-300 กรัม/ต้น/ปี)
● ปุ๋ยอินทรีย์ 1 – 2 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ 1 ครั้งต่อปี ให้
ช่วงไหนก็ได้
ปีที่ 2
ปุ๋ยที่ใช้
เริม่ ให้เมือ่ มีฝนครัง้ แรก และให้ทกุ 1-2 ● ยูเรีย : 18-46-0 : 0-0-60 อัตรา 1 : 1 : 1 ผสมกัน ให้
ครั้งละ 30 – 50 กรัม ต่อต้น (กรณีใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ
เดือน ช่วงที่ยังมีฝน
ใช้ 15-15-15 อัตรา 100-300 กรัม/ต้น/ปี) )
● ปุ๋ยอินทรีย์ 1 – 2 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ 1 ครั้งต่อปี ให้
ช่วงไหนก็ได้
ระยะให้ผลผลิตแล้ว
ปีที่ 3 เป็นต้นไป ระยะการเจริญเติบโต
กุมภาพันธ์ – มีนาคม หลั ง เก็ บ เกี่ ย ว และตั ด
แต่งกิ่งแล้ว

ชนิดและปริมาณปุ๋ยต่อต้น
● ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้ไก่แห้ง ขี้วัว 2 – 5 กิโลกรัม
● ยูเรีย 75 – 100 กรัม
● แอมโมเนียมฟอสเฟต หรือไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (เช่น สูตร 18-46-0) 20 – 30 กรัม
(เฉพาะดินที่ไม่มีฟอสฟอรัสสะสม)
พฤษภาคม – มิถนุ ายน ผลขยายตัวอย่างรวดเร็ว ● ยูเรีย 100 – 150 กรัม
(หรือเมื่อเริ่มมีฝน) เปลี่ยนจากเม็ดลักษณะ ● แอมโมเนียมฟอสเฟต หรือไดแอมโมเนียม
แบบพริกไทยใหญ๋ขึ้นๆ ฟอสเฟต (เช่น สูตร 18-46-0) 20 – 30 กรัม
● โพแทสเซี ย มคลอไรด์ (0-0-60) 150 200 กรัม
● ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้ไก่แห้ง ขี้วัว 2 – 5 กิโลกรัม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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สิงหาคม

ช่วงผลสะสมน�ำ้ หนัก หรือ ● ยูเรีย 75 – 100 กรัม
หลังจากใส่ช่วงผลขยาย ● โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 75 - 100 กรัม
ตัวประมาณ 2 เดือน
กันยายน – ตุลาคม ก่อนเก็บเกีย่ วผลประมาณ ● ยูเรีย 50 – 100 กรัม
2 เดือน
● โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 75 - 100 กรัม
หมายเหตุ :
1. ปีที่ 1 ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่ ให้ใส่เพิ่มได้ถึง 50 กรัม ต่อต้นต่อครั้ง
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรร่วมด้วย ต้นละ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่เพียงครั้งเดียว
โรยรอบต้นขณะดินชื้น
3. ถ้าใช้ปุ๋ยชนิดอื่นๆ ให้คำ� นวณปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากับปริมาณ
ที่บอกไว้ในตารางข้างบน

วิธีการใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยเคมี
n หลักการใส่ปุ๋ยเคมี

ควรใส่เมื่อดินชื้น แต่ไม่แฉะ หรือหลังจากฝนตกไปแล้ว 1-2 วัน ควรให้ปริมาณน้อย
แต่บอ่ ยครัง้ ดีกว่าการให้ในปริมาณมากแต่นอ้ ยครัง้ (ใส่ปยุ๋ ถูกชนิด ในปริมาณเหมาะสม อย่างถูกวิธ)ี
n พื้นที่ราบ
		 ● ปุ๋ย 18-46-0 หว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่วจนถึงชายพุ่ม
		 ● ปุย๋ ยูเรีย และปุย๋ 0-0-60 ซึง่ สูญเสียง่าย ให้ใส่เป็นวงรอบชายพุม่ ต้น โดยพรวนดิน
			 เป็นแถบแคบๆ ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือดิน
n พื้นที่ลาดชัน
		 ● ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ย 0-0-46 และปุ๋ย 18-46-0 ให้ใส่ปุ๋ยที่ชายพุ่มต้นกาแฟด้านที่ไหล่สูง
			 โดยขุดหลุมลึก 5-10 เซนติเมตร จ�ำนวน 2-3 จุด หรือพรวนดินเป็นแถบแคบๆ
			 ครึ่งทรงพุ่มด้านบน ใส่ปุ๋ยแล้วกลบดินให้แน่น
ข้อสังเกตในการใส่ปุ๋ยเคมี
พืชจะตอบสนองต่อธาตุอาหารที่ใส่เมื่อดินขาดธาตุนั้น หรือมีธาตุนั้นไม่พอเพียง เช่น
ใบเขียวมากขึ้น ถ้าใส่ปุ๋ยตามที่ควรใส่ให้แล้ว พืชไม่ตอบสนอง แสดงว่า อาจขาดธาตุตัวอื่น
(ไม่ใช่ตัวที่ใส่) หรือธาตุตัวที่ใส่ให้มีพอแล้วในดิน แต่รากพืชดูเอาไปใช้ไม่ได้ หรืออาจเกิดจากค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างในดินไม่เหมาะสม หรือระบบรากของพืชเสียหาย
64

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

ปุ๋ยอินทรีย์
n หลักการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ใส่ห่างจากต้นกาแฟประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่เป็นวงรอบโคนต้น พรวนให้เข้ากับดิน
ข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
		 ● ปุย๋ คอกสด : ไม่ควรใส่ถกู ต้นโดยตรง เพราะอาจท�ำให้ตน้ กาแฟเล็กไหม้ตายได้ และ
			 มีข้อเสียที่อาจมีเมล็ดวัชพืชติดมาแพร่ในสวนได้
		 ● แกลบกาแฟ : ถ้าโรยหนาเกินไปและใกล้โคนต้น จะท�ำให้ร้อน ต้นอาจตายได้
		 ● วิธีที่ดีที่สุด คือ เอาแกลบกาแฟและปุ๋ยคอกมาท�ำปุ๋ยหมักก่อนน�ำไปใช้ ในการ
			 ท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก กองปุ ๋ ย จะเกิ ด ความร้ อ น ช่ ว ยฆ่ า เชื้ อ โรคและเมล็ ด วั ช พื ช ได้
			 นอกจากนี้การท�ำปุ๋ยหมักยังเป็นการช่วยก�ำจัดสิ่งเหลือใช้ เช่น หญ้า ใบไม้
			 และเศษพืชต่างๆ ด้วย

การท�ำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ
เปลือกกาแฟแห้งที่ได้มาจากการสีผลกาแฟที่ตากแห้งแล้ว หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
“แกลบกาแฟ” สามารถใช้เป็นวัสดุอินทรีย์และใช้ทำ� ปุ๋ยหมักได้ดี ใช้บ�ำรุงดิน ช่วยท�ำให้พืชปลูก
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตดี เนื่ อ งจากมี ธ าตุ โ พแทสเซี ย มสู ง ซึ่ ง เป็ น ธาตุ ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การให้ ผ ลผลิ ต
ของกาแฟ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้แกลบกาแฟใส่โดยตรง เพราะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ของเชื้อราบางชนิดได้ เนื่องจากพบว่ามีเชื้อราในส่วนของเปลือกผลมากกว่าส่วนอื่นๆ ของผล
จึ ง ควรใช้ ปุ ๋ ย หมั ก จากแกลบกาแฟจะปลอดภั ย กว่ า เนื่ อ งจากเชื้ อ โรครวมทั้ ง ไข่ แ มลง และ
เศษวัชพืชเกือบทั้งหมด จะถูกท�ำลายในกระบวนการหมัก ซึ่งมีความร้อนเกิดขึ้นถึง 50 – 75
องศาเซลเซียส
ปุย๋ หมักแกลบกาแฟ คือ ปุย๋ หมักทีไ่ ด้จากแกลบกาแฟ หรือเปลือกกาแฟแห้ง รวมกับมูลสัตว์
เอามากองรวมกัน เกิดการย่อยสลายตัวผุพังจากการกระท�ำของจุลินทรีย์ จนได้เป็นปุ๋ยหมัก และ
ฮิวมัส ทัง้ นี้ ควรมีการวางแผนด�ำเนินการท�ำปุย๋ หมักตัง้ แต่เนิน่ ๆ เพราะการหมักกินเวลาไม่นอ้ ยกว่า
4 เดือน เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟไว้ใช้ตามความต้องการ

สถานที่ท�ำปุ๋ยหมัก

		 ●
		 ●
		 ●
			

ควรอยู่ใกล้ที่จะน�ำปุ๋ยหมักไปใช้ และควรห่างบ้านพักอาศัยไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ควรเป็นพื้นเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ น�้ำไม่ขัง
ควรเป็นพื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร กว้างประมาณ 4-6 เมตร เพื่อเป็นที่
กองปุ๋ยหมัก และเป็นที่ว่างเพื่อวางกองปุ๋ยเมื่อกลับกองปุ๋ยด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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วัสดุอุปกรณ์

		 1. เชื้อเร่งปุ๋ยหมักของกรมวิชาการเกษตร หรือกรมพัฒนาที่ดิน 1 ซอง
		 2. ปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
		 3. ยูเรีย 2 กิโลกรัม
		 4. แกลบกาแฟ 1,000 กิโลกรัม
		 5. น�้ำ และพลั่ว
		 6. ผ้าพลาสติกหรือถุงปุ๋ย ทางมะพร้าวแห้ง ใช้เป็นวัสดุปิดคลุมกอง
วิธีการท�ำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ
1. เตรียมแกลบกาแฟให้ชื้นด้วยการรดน�้ำและคลุกเคล้าให้ทั่วถึง ควรท�ำ 1-2 วัน ก่อนท�ำ
กองปุ๋ยหมัก
2. ใส่เชื้อเร่งปุ๋ยหมักลงในถังน�ำ้ ใส่นำ�้ 20 ลิตร กวนและทิ้งไว้ 10-15 นาที
3. น�ำแกลบกาแฟที่เตรียมไว้มากอง ให้กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 2-3 เมตร ย�่ำให้แน่น
พอสูง 30-40 เซนติเมตร โรยปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ให้ทั่วบนพื้นผิว ถ้าปุ๋ยคอกแห้ง ควรรดน�ำ้ ให้ชื้น
ทั่วถึง โรยยูเรียแล้วราดน�ำ้ ละลายสารเร่งให้ทั่วผิวหน้ากอง
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4. ท�ำซ�ำ้ ข้อ 3 จนได้ครบ 4-5 ชั้น หรือสูง 1-1.5 เมตร
5. ชั้นบนสุดให้ปิดทับด้วยแกลบกาแฟ หรือดิน เพื่อกักความชื้น
6. คลุมผ้าพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นและกันฝนชะล้าง
7. กลับกองปุ๋ยทุก 7-10 วัน ในช่วงเดือนแรก และกลับเมื่อครบ 2 และ 3 เดือน
รวมแล้ ว กลั บ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 ครั้ ง เนื่ อ งจากกองปุ ๋ ย มี ค วามร้ อ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว ง
8 – 50 วันแรก จึงควรกลับกองเพือ่ เป็นการเพิม่ อากาศ กระจายความร้อน และกระจายเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ให้สม�่ำเสมอทั่วกอง โดยกลับนอกกองเข้าในกอง
8. ถ้ า กองปุ ๋ ย แห้ ง เกิ น ไป ให้ ร ดน�้ ำ ด้ ว ยขณะกลั บ กอง กองปุ ๋ ย ควรชื้ น 50-60%
โดยน�้ำหนัก เมื่อเริ่มท�ำกองปุ๋ยหมัก หากปุ๋ยหมักแห้งเกินไป ปุ๋ยจะไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลาย
ช้ามาก แต่หากปุ๋ยหมักแฉะเกินไป อากาศไม่พอ ปุ๋ยไม่ย่อยสลาย ท�ำให้ได้ปุ๋ยคุณภาพต�่ำ
9. ปุ๋ยหมักแกลบกาแฟจะใช้ได้ต่อเมื่อปุ๋ยยุ่ย ไม่เหม็น ไม่ร้อน และไม่ยุบตัวอีกแล้ว
โดยทั่วไปการหมักกินเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
ธาตุอาหารในปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ
ไนโตรเจน : เกือบทั้งหมดอยู่ในรูปสารอินทรีย์ ส่วนที่อยู่ในรูปแอมโมเนียและไนเตรท
มีน้อยมาก ดังนั้นไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม : อยู่ในรูปที่พืชน� ำไปใช้ได้ โดยเฉพาะแกลบกาแฟเป็น
แหล่งโพแทสเซียมที่ดี
ธาตุรองและจุลธาตุ : อยู่ในรูปที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ
พีเอชของปุ๋ยหมัก
พีเอชของปุ๋ยหมักอยู่ระหว่าง 6.7-8.1
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
		 ● ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้นช่วยในการระบายน�้ำ และถ่ายเทอากาศในดิน
			 ส่งเสริมให้รากพืชเติบโตดี ดูดน�้ำและอาหารได้มากขึ้น
		 ● ช่วยเพิ่มชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในดิน เพิ่มจ�ำนวนไส้เดือน
		 ● ลดความรุนแรงของโรคพืชบางชนิด เช่น โรครากเน่าคอดิน
ข้อดีของปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ
		 ● ปุ ๋ ย หมั ก แกลบกาแฟมี ธ าตุ โ พแทสเซี ย มสู ง สามารถใช้ ท ดแทนปุ ๋ ย เคมี ที่ ใ ห้
			 ธาตุโพแทสเซียมได้ ท�ำให้เกษตรกรประหยัดค่าปุ๋ยลงได้
		 ● มีราคาถูก เนื่องจากต้นทุนในการท�ำปุ๋ยหมักแกลบกาแฟต�่ำ
		 ● เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สะอาด เพราะเมล็ดวัชพืชและเชื้อโรคถูกท�ำลายด้วยความร้อน
			 ในกระบวนการหมัก
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ปริมาณการใช้ปุ๋ยหมักแกลบกาแฟ
ใช้ปริมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ให้ต้นกาแฟปีละครั้ง ไม่ควรใส่มากกว่านี้ เพราะจะท�ำให้
มีธาตุโพแทสเซียมตกค้างอยูใ่ นดินมากเกินไป อาจมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารอืน่ ๆ ได้ อาจใช้เพียง
ทดแทนปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์
ข้อควรระวัง
ปุ๋ยที่หมักได้ที่แล้ว ควรรีบน�ำไปใช้ มิฉะนั้นอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของด้วงบางชนิด
เช่น ด้วงแรดมะพร้าว

การจัดการดินและน�ำ้ ในพื้นที่ลาดชัน
ปัจจุบันกาแฟที่ปลูกในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่ลาดชัน จ�ำเป็นต้องมี
การจัดการที่แตกต่างจากพื้นราบ ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียหน้าดิน มิให้ถูกน�้ำชะล้างพัดพาไป และ
ช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ได้นาน รวมทั้งการรักษาน�้ำในดินและบนผิวดินให้คงอยู่

วิธีการจัดการหน้าดินและน�้ำ
1. ไม่เปิดผิวดิน และรบกวนดินให้น้อยที่สุด
		 1.1 ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าหรือใช้ให้น้อยที่สุด เพราะเมื่อหญ้าแห้งตาย ผิวดินจะเปิดโล่ง
เมื่อเม็ดฝนตกกระทบผิวหน้าดิน เม็ดดินกระจายและถูกน�้ำพัดพาไป ผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์
จะหมดไป
		 1.2 ปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถั่วพินโต หรือใช้วัสดุคลุมดินระหว่างต้นกาแฟ เช่น ฟางข้าว
เศษหญ้า เพื่อลดการกัดเซาะหน้าดิน เมล็ดฝนตกกระทบถูกใบพืชหรือวัสดุแล้วซึมลงสู่ดิน
จึงไม่ท�ำให้เม็ดดินกระเด็นหลุดไป
		 1.3 ถ้าไม่ปลูกพืชคลุมดิน ควรปล่อยให้หญ้าขึ้นคลุมพื้นที่ระหว่างต้นกาแฟบ้าง
โดยเฉพาะหน้าฝนไม่ควรตัดหญ้าให้เตียน ส่วนใต้พุ่มต้นควรถอนหญ้าแล้ววางคลุมดินรอบพุ่มต้น
เพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุแก่ดินต่อไป
2. ปรับพื้นที่ปลูกเป็นแบบขั้นบันได
		 2.1 ถ้ายังไม่ได้ปลูกต้นกาแฟ
			
●
ให้หาแนวระดับหรือคอนทัวร์ แล้วขุดขั้นบันไดกว้าง 1 เมตร ขุดจาก
				
ด้านนอกเข้าด้านใน ให้ขอบนอกสูงกว่าด้านในเล็กน้อย ปลูกหญ้าแฝก
				
ที่ขอบนอก และปลูกกาแฟที่ระยะ 50 เซนติเมตร เข้าไปจากขอบ
				
ถ้ามีนำ�้ ขังที่โคนต้น ให้เจาะชั้นดินดานให้ทะลุเพื่อระบายน�้ำด้วย
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●
ต้นกาแฟที่ปลูกบนคอนทัวร์ถัดไป ควรปลูกสับหว่างกับต้นที่ปลูกบน
				
คอนทัวร์ก่อนเสมอ
		 2.2 ถ้าปลูกต้นกาแฟไปแล้วโดยไม่ได้ท�ำแนวระดับ
			
●
ปลูกแถวหญ้าแฝกระหว่างแถวกาแฟ เพื่อให้หญ้าแฝกเก็บกักตะกอนดิน
				
เกิดเป็นขั้นบันไดอย่างช้าๆ หรือปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมที่
				
โคนต้นกาแฟ ห่างจากโคนต้น 0.5 – 1.5 เมตร ขึ้นกับขนาดของพุ่มต้น
3. การยกร่องปลูกพืช
ในพื้นที่มีความลาดชันไม่มากนัก ให้ยกร่องตามแนวระดับ ขวางทางลาดเท แต่หากความ
ลาดชันมาก ควรยกร่องปิดหัวท้าย หรือสองทิศทาง คือ กลุ่มหนึ่งยกร่องไปทางความลาดเท อีก
กลุ่มหนึ่งยกร่องในแนวตั้งฉากกับความลาดเท ท�ำให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ เต็มพื้นที่
ช่วยเพิ่มการกักเก็บน�้ำ ลดปริมาณน�้ำไหลบ่า และลดการชะล้างพังทลายของดิน
4. ท�ำร่องตามแนวระดับเพื่อระบายน�ำ้
ขุดร่องขวางความลาดเทของพื้นที่ ความลึกของร่องน�ำ้ อยู่ระหว่าง 25 – 40 เซนติเมตร
ขึ้นอยู่กับเนื้อดิน ส่วนระยะห่างของร่องน�้ำขึ้นกับความลาดเทของพื้นที่และปริมาณน�้ำไหลบ่า
เพื่อรับน�้ำและระบายน�้ำออกจากพื้นที่ ควรปลูกหญ้าแฝกชะลอความเร็วน�้ำในร่องน�้ำ โดยปลูก
ชิดขอบร่องทั้งสองด้าน
5. ท�ำฝายชะลอความเร็วของน�้ำ
ถ้าร่องระบายน�้ำยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรท�ำฝายกั้นน�ำ้ เพื่อชะลอความเร็วของน�้ำ
การท�ำฝายสามารถท�ำได้หลากหลายแบบ ขึ้นกับสถานการณ์และวัสดุที่ใช้
6. การปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน�ำ้
เป็ น วิ ธี ก ารเพิ่ ม ความหนาแน่ น ของพื ช การคลุ ม ดิ น ป้ อ งกั น เม็ ด ฝนตกกระทบผิ ว ดิ น
ตลอดจนการปรับปรุงบ�ำรุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถัว่ บ�ำรุงดิน หญ้าเลีย้ งสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติ
ขวางความลาดเทของพื้นที่ หรือปลูกพืชรวมทั้งใช้เศษวัสดุอื่นๆ คลุมดิน หรือการใช้ระบบการ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น ปลูกพืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้บังลม เป็นต้น

การปลูกและบ�ำรุงรักษาหญ้าแฝก

		 ●
			
			
			
			

หน่อหญ้าแฝกช�ำถุงพลาสติกที่มีรากแล้ว สามารถถอดถุงออกแล้วน�ำลงปลูก
ได้เลย หากเป็นกอหญ้าแฝกทีข่ ดุ ขึน้ จากดิน น�ำมาตัดใบเหลือ 20 – 30 เซนติเมตร
ตัดรากเหลือ 5 เซนติเมตร แยกทีละ 1 – 3 หน่อ ลอกกาบแห้งและใบแก่ออก
ล้างน�ำ้ และมัดรวมกันเป็นมัดๆ พักไว้ประมาณ 3 – 4 วัน ในที่ร่ม โดยให้โคน
แช่น�้ำไว้ จนมีปุ่มรากเล็กๆ จึงน�ำไปปลูกได้
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ถ้าดินไม่ดี ลงก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 ก� ำมือ และหลังปลูก 1 – 2 เดือน
ให้ปุ๋ย 15-15-15 จ�ำนวน 1 ช้อนชาต่อต้น
ควรปลูกก่อนหน้าฝน 3 เดือน ปลูกเมื่อดินชื้นและไม่ปลูกลึก
หลังปลูกหญ้าแฝกแล้ว 3 – 4 เดือน ควรตัดใบให้แตกหน่อ และตัดสม�่ำเสมอ
1 – 2 เดือน/ครั้ง และใบหญ้าแฝกที่ตัดแล้ว ควรใช้เป็นวัสดุคลุมดิน
ถ้ามีต้นตายต้องรีบซ่อม เพราะจุดนั้นจะมีน�้ำไหลแรง และเกิดการกัดเซาะ
เป็นร่องน�้ำได้
หญ้ า แฝกพั น ธุ ์ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ภาคใต้ ควรใช้ พั น ธุ ์ ส งขลา 3 และพั น ธุ ์
สุราษฎร์ธานี
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โรคแมลง

ศัตรูกาแฟ

โรคและแมลงศัตรูมีความส� ำคัญมากต่อระบบการผลิตกาแฟในเชิงการค้า เนื่องจาก
ท�ำให้ผลผลิตลดลงกว่าภาวะที่ไม่มีการท�ำลายของโรคแมลงอย่างมาก ความรุนแรงจากการท�ำลาย
ของโรคและแมลงศัตรูกาแฟขึ้นกับสภาพแวดล้อม ระบบการปลูก และการดูแลรักษา หากมีการ
เฝ้าระวังและการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม จะสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับที่
ไม่ท�ำความเสียหายทางเศรษฐกิจ

โรคกาแฟ
โรคใบจุดตากบ
เชื้อสาเหตุ :
เชื้อรา Cercospora spp.
อาการท�ำลาย : เริม่ แรกใบกาแฟจะมี
จุดกลมสีน�้ำตาล ต่อมาจุดนี้จะกลายเป็นสีเทา
หรือเทาอ่อน จนถึงสีขาวตรงกึ่งกลางของแผล
ขอบแผลจะมีสีนำ�้ ตาลแดง ถูกล้อมรอบด้วยวง
สีเหลือง ส่วนตรงกลางของแผลทีม่ สี เี ทาจะเห็น
เป็นจุดเล็กๆ สีดำ� กระจายอยู่ทั่วไป จุดเล็กๆ เหล่านี้ คือ สปอร์ของเชื้อรา เชื้อราชนิดนี้สามารถ
ท�ำให้เกิดโรคกับผลกาแฟได้ ในระยะรุนแรงผลกาแฟจะมีสีด�ำและเหี่ยวย่น ท�ำให้ผลร่วงก่อนสุก
ในบางครั้ง โรคนี้ระบาดทุกฤดู แต่จะพบมากในฤดูแล้ง ระบาดทั่วไปทุกระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระยะกล้าที่ปลูกในเรือนเพาะช�ำที่ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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การป้องกันก�ำจัด
1. เรือนเพาะช�ำควรมีร่มเงาประมาณ 50% วางต้นให้ห่างกัน เพื่อให้มีการระบายอากาศ
2. แปลงกาแฟควรมีร่มเงาเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแปลงกาแฟที่ปลูกใหม่ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรค
3. ให้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพียงพอ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

โรคราสนิม
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Hemilia vastatrix
อาการท� ำ ลาย : เริ่ ม แรกจะเห็ น
จุดสีเหลืองเล็กๆ ใต้ใบ แผลเหล่านี้จะขยาย
ใหญ่ขึ้น และเปลี่ยนเป็นสีส้ม ผงสีส้มคือสปอร์
ของเชื้อรา บนใบที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เป็น
แผลจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน�้ำตาล เมื่อเชื้อ
เจริญเต็มที่ สีส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ
อาจเป็นจุดสนิมแต้มไปหมดทั้งใบ ส่งผลให้
ใบร่วง ผลร่วง กิง่ แห้ง ผลอ่อนไม่สกุ และเปลีย่ น
เป็นสีดำ�
การป้องกันก�ำจัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกกาแฟโรบัสต้า
พันธุท์ มี่ ลี กั ษณะใบเล็ก เรียวยาว ควรเลือกปลูก
เฉพาะพันธุ์ที่มีใบใหญ่ซึ่งมีความทนทานต่อ
โรคราสนิมมากกว่า
2. ก�ำจัดวัชพืช เพื่อลดความชื้นใน
แปลง
3. ให้ปุ๋ยพอเหมาะ เพื่อเสริมความ
แข็งแรงให้ต้นกาแฟ
4. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้ต้นแข็งแรง และลดความชื้นในทรงพุ่ม
5. หากระบาดรุนแรง พ่นสารป้องกันก�ำจัดเชื้อรา เช่น คูปราวิท ออกซีคาร์บอกซิน
โปรพิโคนาโซล เป็นต้น
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โรคใบไหม้สีนำ�้ ตาล
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Colletotrichum coffeanum Noack.
อาการท�ำลาย : เริ่มแรกจะเกิดจุดกลมสีนำ�้ ตาล แล้วขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อกลางแผล
จะตาย มี สี น�้ ำตาลไหม้ เมื่อแผลแต่ละจุดขยายจนติ ด กั น จะมี อ าการเหมื อ นใบไหม้ โรคนี้
จะพบเห็นได้ทั่วไปในสภาพแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือเกิดจากพืชได้รับบาดแผล
เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ท�ำให้เป็นช่องทางของเชื้อในการเข้าท�ำลาย
การป้องกันก�ำจัด
1. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคเผาท�ำลาย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
2. หากระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารเคมีแคปตาโฟล แมนโคเซบ หรือสารเคมีที่มีทองแดง
เป็นส่วนประกอบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

โรคผลเน่า (แอนแทรคโนสที่ผล)
เชือ้ สาเหตุ : เชือ้ รา Colletotrichum
coffeanum Noack. และ C. gloeosporioides
(Penz.) and Sacc.
อาการท�ำลาย : เริ่มแรกจะเห็นเป็น
จุ ด สี น�้ ำ ตาลเข้ ม บนด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ของผล
จุ ด แผลเหล่ า นี้ จ ะขยายใหญ่ ขึ้ น และติ ด กั น
เป็นแผลที่มีรูปร่างไม่แน่นอน และมีอาการ
เนื้อเยื่อยุบ ต่อมาผลจะหยุดการเจริญเติบโต
และเปลีย่ นเป็นสีดำ� แต่ผลยังติดอยูบ่ นกิง่ กาแฟ
การป้องกันก�ำจัด
1. เก็บผลและตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคเผา
ท�ำลาย
2. หลังเก็บเกี่ยวกาแฟ ควรตัดแต่งกิ่ง
และใส่ปุ๋ยเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืช
3. หากระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารเคมี
แคปตาโฟล แมนโคเซบ หรือสารเคมีทมี่ ที องแดง
เป็นส่วนประกอบ เพือ่ ลดการแพร่ระบาดของโรค
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โรคกิ่งแห้ง
เชือ้ สาเหตุ : เชือ้ รา Colletotrichum
coffeanum Noack. และ C. gloeosporioides
(Penz.) and Sacc.
ลักษณะอาการ : มีอาการไหม้บนกิ่ง
สี เ ขี ย ว ข้ อ และปล้ อ งของต้ น มี สี เ หลื อ งซี ด
เนื่องจากเนื้อเยื่อถูกท�ำลายและขยายไปตาม
ปลายกิ่ง ใบเหลืองและร่วงในเวลาต่อมา กิ่ง
จะเหี่ยวและแห้ง ตาดอกเหี่ยว แผลเริ่มต้นอาจ
เกิดจากใบไหม้เพราะแดด หรือเกิดจากแมลง
หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ท�ำให้พืชอ่อนแอ
เหมาะต่อการเข้าท�ำลายของเชื้อ เช่น สภาพ
อากาศแล้ ง มาเป็ น เวลายาวนาน หรื อ การ
ขาดร่มเงา เป็นต้น
การป้องกันก�ำจัด
1. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก และพ่นสารบอร์โดมิกซ์เจอร์ หรือแมนโคเซบ
2. รักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสม และคลุมดินใต้ทรงพุ่ม เพื่อรักษาระดับความชื้นในดิน
3. บ�ำรุงต้นพืชให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเข้าท�ำลายของเชื้อ

โรคเน่าคอดิน
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Pitium spp.
อาการท�ำลาย : ตรงคอต้นเน่า ต้นอ่อนคอพับและเน่าตาย พบในต้นกล้าในแปลงเพาะ
ทั้งหลังจากงอกแล้ว จนถึงระยะก่อนย้ายปลูก
การป้องกันก�ำจัด
1. อย่าใช้ดินเก่าจากแปลงเพาะหรือถุงเพาะ เพราะจะติดเชื้อโรคได้ ควรใช้ดินใหม่
2. อย่ารดน�้ำมากเกินไปจนแฉะ
3. อย่าเพาะกล้าแน่นเกินไป
4. ใช้สารป้องกันก�ำจัดเชื้อรา เช่น เบนเลท แคพแทน คลุกเมล็ดก่อนน�ำลงเพาะ อัตรา
ใช้ตามฉลากแนะน�ำ
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โรครากขาว
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Rigidoporus
liginosis (Klotz.) lmazeki
อาการท�ำลาย : ใบกาแฟจะแสดง
อาการเหลืองและเหี่ยวก่อนยืนต้นตาย เมื่อขุด
ดูรากของต้นที่เป็นโรคจะเห็นเส้นใยสีขาวของ
เชื้อราที่บริเวณผิวรากที่ถูกย่อยสลาย ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การแพร่ระบาดของโรคเกิดจากการที่รากกาแฟเป็นโรคไปสัมผัส
กับรากกาแฟปกติ
การป้องกันก�ำจัด
1. ก�ำจัดแหล่งสะสมของเชื้อโรคให้หมด โดยการถอนและก�ำจัดรากต้นกาแฟที่เป็นโรค
2. ตากหลุมปลูกกาแฟที่เป็นโรคเป็นเวลา 2 – 3 เดือน ก่อนปลูกต้นใหม่แทน
3. ขุดแนวรอบๆ หลุมปลูกกาแฟ เพื่อกันรากเจริญสัมผัสกัน
4. ถ้าพบว่ารากกาแฟเริ่มเป็นโรค ให้ราดด้วยสารโปรพิโคนาโซล หรือไตรอะดิมีนอล
บริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันโรคและการระบาดไปยังต้นอื่น

โรครากเน่าแห้ง
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Fusarium spp.
อาการท�ำลาย : ต้นกาแฟมีใบเหลืองและเหี่ยว ต่อมาใบจะร่วง กิ่งที่อยู่เหนือดินแห้งตาย
สามารถถอนต้นกาแฟขึ้นจากดินได้ง่าย เพราะรากเน่าและแห้งตาย เมื่อปาดเปลือกของรากและ
โคนต้นกาแฟทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ จะเห็นเนือ้ ไม้เป็นสีนำ�้ ตาล หรือน�ำ้ ตาลเทา รากส่วนใหญ่จะแห้ง โรคนีท้ ำ� ให้
ต้นกาแฟตายในระยะเวลาอันสั้น ระบาดรุนแรง ถ้าอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิตำ�่ สุดของอากาศ
แตกต่างกันมาก การปลูกกาแฟกลางแจ้ง และการปลูกกาแฟในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
ถ้ารากหรือโคนต้นที่อยู่ใต้ผิวดินเกิดแผล จะท�ำให้เชื้อราเข้าทางแผล
การป้องกันก�ำจัด
1. ถอนต้นกาแฟที่เป็นโรครากเน่าแห้งเผาไฟ เพื่อท�ำลายแหล่งเพาะเชื้อ
2. ควรปลูกไม้บังร่มในแหล่งที่มีโรครากเน่าระบาด
3. ในกรณีพบโรครากเน่าแห้ง และดินที่ปลูกกาแฟมีค่าความเป็นกรด – ด่างต�่ำกว่า 5.5
ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน
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แมลงศัตรูกาแฟ
หนอนเจาะล�ำต้นกาแฟ (Red Branch)
Nietn.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zeuzera coffeae

รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต : ตัว
หนอนสีแดงหรือน�ำ้ ตาลแดง มีลายวงแหวนสีเหลือง
ที่ส่วนหัว มีขนสีขาวบนส่วนท้อง ตัวเต็มวัยเป็น
ผีเสื้อกลางคืน ขนาดปานกลาง ตัวสีขาวนวล มีจุด
ประสีด�ำอยู่เต็มบริเวณปีกคู่หน้า หลังจากผีเสื้อตัว
เมียได้รับการผสมพันธุ์จะวางไข่ติดไว้กับกิ่งและ
ล� ำ ต้ น กาแฟ ไข่ จ ะฟั ก ออกมาเป็ น ตั ว หนอนใน
เวลาประมาณ 10 วัน โดยมีใยปกคลุมตัวไว้ใน
ระยะแรก ต่อมาตัวหนอนจะกัดเจาะผิวเปลือก
ตรงบริ เ วณซอกกิ่ ง และล� ำ ต้ น จนเข้ า ไปอยู ่ ใ นกิ่ ง
หรื อ ล� ำ ต้ น เป็ น ช่ อ งยาว หนอนจะกั ด กิ น จนมี รู
ทะลุเปลือกแล้วถ่ายมูลออกมาภายนอกเป็นขุย
คล้ า ยขี้ เ ลื่ อ ยกองอยู ่ แ ถวๆ บริ เ วณโคนต้ น และ
ปากรู เมื่อหนอนมีอายุ 2 – 3 เดือน ซึ่งโตเต็มที่
จะกั ด เจาะเปลื อ กจนเป็ น รู ก ลมมองเห็ น ได้ จ าก
ภายนอก แล้ ว ตั ว หนอนจะเจริ ญ เป็ น ดั ก แด้ ต รง
ปากรูนั้น ใช้เวลาเป็นดักแด้ประมาณ 3 สัปดาห์
– 1 เดื อ น ก็ จ ะเข้ า ระยะตั ว เต็ ม วั ย เป็ น ผี เ สื้ อ
อีกครั้งหนึ่ง
อาการท�ำลาย : ต้นหรือกิ่งกาแฟที่ถูก
หนอนเจาะจะเปราะ หักโค่นง่าย ยอดแห้งและ
กิ่งหักตรงบริเวณที่หนอนกัดเจาะ ถ้าต้นมีขนาดเล็ก
อาจตายได้
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การป้องกันก�ำจัด
1. รั ก ษาบริ เ วณแหล่ ง ปลู ก ให้ ส ะอาด ท� ำ ลายพื ช อาศั ย ในบริ เ วณรอบๆ สวนกาแฟ
เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยขยายพันธุ์
2. หมั่นตรวจดูต้นกาแฟ โกโก้ ส้ม ลองกอง และไม้ป่าอื่นๆ ซึ่งเป็นพืชอาศัยของแมลง
ชนิดนี้ ถ้าพบกิ่งที่มีไข่หรือหนอน ให้เก็บเผาท�ำลาย
3. หากพบรอยที่หนอนเจาะเข้าท�ำลาย ให้ตัดกิ่งที่มีหนอนออก แล้วเผาท�ำลาย หรือใช้
สารคลอไพริฟอสฉีดอัดเข้าไปในรูตรงบริเวณที่หนอนเจาะ
4. นก แตนเบียน และตั๊กแตนต� ำข้าวเข้าท� ำลายขณะหนอนชนิดนี้ออกจากไข่ได้ดี
จึงควรรักษาแมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านี้ไว้ และควรใช้สารเคมีเท่าที่จ�ำเป็น

มอดเจาะกิ่งกาแฟ (Twig Borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyleborus morstatti Hag.
รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต : ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็ง ขนาดเล็กกว่าหัวหมุด
สีน�้ำตาลหรือสีด�ำ มีการขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่ และเจริญเติบโตอยู่ภายในกิ่งกาแฟ โดยมีการ
บุผนังโพรงด้วยเส้นใยรา เพื่อไว้เลี้ยงตัวหนอน เมื่อผ่ากิ่งดูจะเห็นโพรงเล็กๆ มากมาย มีทั้ง
ตัวหนอนสีขาว และตัวดักแด้ ระบาดช่วงหน้าฝนและลดลงช่วงหน้าแล้ง
อาการท�ำลาย : เจาะเข้าไปท�ำลายในกิ่งแขนง กิ่งย่อย กิ่งขนาดเล็ก จนเกิดเป็น
โพรง ท�ำให้ต้นกาแฟอ่อนแอ กิ่งส่วนที่เหนือรอยเจาะเหี่ยวและแห้งตาย รวมทั้งเป็นสาเหตุท�ำให้
เชื้อโรคเข้าท�ำลายในระยะต่อมา
การป้องกันก�ำจัด
1. ตัดกิ่งแขนงที่ไม่ต้องการทิ้ง โดยเฉพาะก่อนเข้าหน้าแล้ง
2. บ�ำรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรง เพื่อลดการเข้าท�ำลายของแมลง
3. อย่าให้สวนร่มเกินไป เพราะท�ำให้มีความชื้นสูง เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของราที่เป็นอาหารของตัวหนอน
4. ตัดแต่งกิ่งที่ถูกเจาะท�ำลายและกิ่งแห้งเผาท�ำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของมอด
ควรตัดต�่ำกว่ารอยเจาะ 5 – 8 เซนติเมตร และท�ำทันทีเมื่อพบกิ่งเริ่มเหี่ยว
5. ถ้าระบาดรุนแรง ฉีดพ่นด้วยสารก�ำจัดแมลงดีลดรินผสมกับสารป้องกันก�ำจัดเชื้อรา
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มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypothenemus hampei
รูปร่างลักษณะและวงจรชีวติ : ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งสีดำ� ลักษณะคล้ายมอดข้าวสาร
แต่ตัวเล็กกว่า ตัวเมียจะเจาะปลายผลกาแฟ ตั้งแต่ระยะผลอ่อน ผลสุก จนกระทั่งผลที่เก็บเกี่ยว
แล้ว เข้าไปถึงส่วนของเนื้อเมล็ด เมื่อวางไข่และขยายพันธุ์ ตัวหนอนจะกัดกินเนื้อเยื่อเป็นอาหาร
และเจริญเติบโตอยูภ่ ายในผล ตัวเต็มวัยสามารถอาศัยอยูใ่ นผลกาแฟแห้งสีด�ำทีต่ ดิ ค้างหลงเหลืออยู่
บนต้นหลังเก็บเกี่ยวกาแฟ รวมทั้งผลที่หล่นอยู่ใต้ทรงพุ่มด้วย สามารถมีชีวิตได้นานอาจถึง 5 เดือน
อาการท�ำลาย : มอดเจาะผลกาแฟ
เป็นศัตรูทสี่ �ำคัญของกาแฟ ผลกาแฟทีถ่ กู แมลง
เจาะท�ำลายอาจร่วงก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยว หรือ
อาจพัฒนาจนผลสุกได้ แต่เนื้อสารกาแฟจะถูก
ท�ำลายไป โดยที่ตัวเต็มวัยและตัวหนอนชอนไช
จนเกิดเป็นรูพรุนอยู่ภายในเมล็ด ท�ำให้ปริมาณ
ผลผลิ ต ลดลง นอกจากนั้ น คุ ณ ภาพทั้ ง ทาง
กายภาพและการชงดื่มจะเสียไป
การป้องกันก�ำจัด
1. รูดผลกาแฟให้หมดต้นเมือ่ เก็บเกีย่ วผลรุน่ สุดท้าย
และตรวจเก็บผลอ่อน ผลด�ำบนต้น และผลหล่นตามพื้นดิน
ให้หมด อย่าปล่อยเหลือทิ้งไว้ แล้วน�ำไปเผาท�ำลาย เพื่อ
ไม่ให้มีมอดอาศัยในช่วงแล้ง และป้องกันการอาศัยอยู่ข้าม
ฤดูของมอด ช่วยลดการระบาดได้ดีที่สุด
2. ตัดแต่งให้ต้นโปร่ง รักษาระดับความสูงของต้นกาแฟไม่ให้สูงมาก เพื่อให้เก็บเกี่ยวง่าย
ท�ำให้ไม่มีผลค้างอยู่บนกิ่ง และไม่มีร่มเงามากเกินไป ส�ำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของมอดกาแฟ
3. ควรใช้กระสอบใหม่ ถ้าเป็นกระสอบเก่า ก่อนน�ำมาใช้ควรอบด้วยสารก�ำจัดแมลง
4. ตากเมล็ดกาแฟให้แห้ง ความชื้นไม่เกิน 12% ก่อนน�ำไปเก็บรักษา
5. ท�ำกับดักล่อตัวมอด โดยใช้สาร “CMU – C1” ซึง่ เป็นสารเลียนแบบฟีโรโมนรวมกลุม่ ของ
ตัวมอด ทีภ่ าควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นขึน้ (สนใจ
ติดต่อ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-944025)
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หรือใช้เมธิลแอลกอฮอล์ผสมกับเอทธิลแอลกอฮอล์
อัตราส่วน 1:1 ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ในภาคใต้นิยมใช้ เป็นสารล่อ วิธีใช้ ใส่สารล่อแมลง
ในภาชนะ เช่น ขวดพลาสติกเล็กๆ (ควรมีฝาปิดเพือ่
ป้องกันการระเหยเร็วเกินควร) หรือเอาส�ำลีชุบสาร
ล่อใส่ถุงพลาสติกเล็กๆ รัดปากถุง เป็นต้น เจาะรู
ที่ขวดหรือถุงพลาสติกที่ใส่สารล่อ เพื่อให้กลิ่นของ
สารล่อดึงดูดตัวมอด จากนัน้ น�ำขวดพลาสติกทีใ่ หญ่
กว่าครอบขวดหรือถุงที่ใส่สารล่อ เจาะรูหรือช่อง
เล็กๆ ที่ขวด 2 ข้าง เพื่อให้แมลงบินเข้าไปในขวดได้
ที่ก้นขวดเติมน�้ำเปล่า ถ้าให้ดีควรผสมสารลดแรง
ตึงผิวลงไป เพื่อไม่ให้แมลงที่ตกลงไปบินหนีออกไป
ได้ หลังจากติดตั้งสารล่อไว้ในกับดักเรียบร้อยแล้ว
น�ำไปแขวนไว้บนต้นกาแฟ สูงจากพืน้ 1 – 1.5 เมตร
ซึ่งเป็นระยะที่แมลงบิน แขวนกระจายให้ทั่วสวน
(1 ไร่ ประมาณ 20 จุด) หมั่นเติมสารล่อในขวด
และท�ำความสะอาดขวดทุกเดือน
6. เชื้ อ รา Beauveria bassiana
ท�ำให้เกิดโรคกับมอดกาแฟภายใต้สภาพอากาศ
ที่ ร ้ อ นและชื้ น โดยมี ก ารพั ฒ นาการใช้ เ ชื้ อ นี้ ใ น
เอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ในประเทศไทยมี ก ารพบเชื้ อ รานี้ ใ นธรรมชาติ
ปัจจุบันศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร
ได้ท�ำการทดสอบและพัฒนาการใช้เชื้อราชนิดนี้
เพื่อควบคุมมอดกาแฟในสวนเกษตรกร

เพลี้ยแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudococcus spp.
รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลำ� ตัวนิ่ม เป็นข้อปล้อง รูปร่าง
กลมหรือยาวรี สีเหลืองอ่อน มีผงสีขาวปกคลุม ปากเป็นแบบดูดกิน เพลี้ยแป้งจะระบาดในช่วง
แล้ง และมักระบาดรุนแรงในสวนที่ใช้สารก�ำจัดแมลงมาก โดยเฉพาะสารพวกออแกโนฟอสเฟต
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ซึ่งฆ่าแมลงเกือบทุกชนิด นอกจากนี้มดยังมีส่วนส�ำคัญต่อการระบาดด้วย เนื่องจากมดช่วยปกป้อง
เพลี้ยแป้ง ฆ่าตัวห�้ำของเพลี้ย และคอยท�ำความสะอาด โดยเก็บซากเพลี้ยที่ตายไปทิ้ง จึงต้องก�ำจัด
มดก่อน
อาการท�ำลาย : มักพบเป็นกลุ่มอยู่ด้านใต้ใบ ใบอ่อน ยอดอ่อน กิ่งรอบๆ ผล และ
แม้แต่รากแขนงใหญ่ๆ ตัวเพลี้ยดูดกินน�้ำเลี้ยง ท�ำให้ใบเหลือง ตาดอกร่วง ผลร่วง มักมีราด�ำ
และมีมดร่วมด้วย
การป้องกันก�ำจัด
1. พ่นสารคลอไพริฟอสรอบโคนต้นเพื่อฆ่ามด หรือใช้มาลาไธออน และคาบาริล อัตรา
ที่ใช้ตามฉลากแนะน�ำ หรือใช้เหยื่อพิษล่อ
2. ตัดแต่งกิ่งที่ระพื้น หรือกิ่งที่จรดกันระหว่างต้นออก ตัดแต่งกิ่ง อย่าให้สวนร่มเกินไป
3. ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส และแตนเบียนบางชนิด สามารถเข้าท�ำลายเพลี้ยแป้งได้
ดังนั้น ควรลดการใช้สารเคมี และใช้เท่าที่จำ� เป็น

เพลี้ยหอย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coccus viridis
รูปร่างลักษณะและวงจรชีวติ : เป็น
แมลงปากดูดขนาดเล็ก ล�ำตัวนิม่ ตัวเพลีย้ เต็มวัย
1 ตัว สามารถให้ลูกได้ถึง 500 ตัว ไข่ฟักเป็นตัว
ภายในไม่กชี่ วั่ โมง ระยะตัวอ่อนนาน 4 – 6 สัปดาห์
ตัวเต็มวัยมีอายุนาน 2 – 5 เดือน
อาการท�ำลาย : ดูดกินน�้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน ใบอ่อน เป็นเหตุให้ยอดและใบหงิกงอ
ผิดปกติ ใบร่วง ถ้าระบาดขณะกาแฟก�ำลังติดผล ท�ำให้ผลอ่อนมีขนาดเล็กลง เมล็ดลีบ และผลร่วง
ผลผลิตลดลง ต้นกาแฟจะโทรมนาน นอกจากนี้เพลี้ยหอยยังขับถ่ายน�้ ำหวานขึ้นคลุมผิวใบ
เป็นผลให้พื้นที่สังเคราะห์แสงลดลง ต้นกาแฟชะงักการเจริญเติบโต
การป้องกันก�ำจัด
1. คอยริดกิ่งแขนงที่ไม่ต้องการออก ไม่ให้เป็นที่อาศัยของเพลี้ย
2. แมลงหางหนีบ แมลงปอ ตัก๊ แตนต�ำข้าว ด้วงเต่า และแมลงช้างปีกใส สามารถเข้าท�ำลาย
เพลี้ยหอยได้ ดังนั้น ควรลดการใช้สารเคมี และใช้เท่าที่จ�ำเป็น
3. ใช้ยาเส้นกลิ่นฉุน 1 กิโลกรัม ใส่น�้ำ 2 ลิตร แช่ค้างไว้ 2 คืน เอาใบยาออก เติมผงซักฟอก
½ กิโลกรัม และเติมน�้ำจนได้ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกสัปดาห์จนกระทั่งหาย หรือใช้น�้ำยาล้างจาน
ผสมน�ำ้ อัตรา 1:4 ฉีดพ่นต้นกาแฟที่มีการระบาด
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การปรับปรุง

สวนกาแฟเสื่อมโทรม

การปรับปรุงสวนกาแฟเสื่อมโทรม
สวนที่ต้นกาแฟมีสภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์และให้ผลผลิตน้อย จนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
หรือที่เรียกว่าสวนกาแฟเสื่อมโทรม อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การขาดการบ�ำรุงรักษา
การท�ำลายของโรคแมลง ภัยธรรมชาติ รวมทั้งอายุของต้นกาแฟ ซึ่งสามารถปรับปรุงสวนกาแฟ
ให้มีสภาพสมบูรณ์และมีผลผลิตดีขึ้นได้
การปรับปรุงสวนกาแฟเสื่อมโทรมให้ได้ผลผลิตสูง โดยทั่วไปมีข้อพิจารณา ดังนี้
1. กรณีกงิ่ กาแฟเสือ่ มโทรมเป็นบางกิง่ เช่น กิง่ ฉีกหักจากการเก็บเกีย่ ว กิง่ ทีโ่ ดนแมลงท�ำลาย
เฉพาะกิ่ง เป็นต้น ควรใช้วิธีการตัดแต่งเฉพาะกิ่งที่เสื่อมโทรมแล้วเลี้ยงกิ่งใหม่ทดแทน
2. กรณีกิ่งหลักเสื่อมโทรมหมดทั้งต้น หรือเกือบหมดทั้งต้น แต่ระบบรากและโคนต้นยัง
แข็งแรงสมบูรณ์ดี เช่น ต้นกาแฟทีอ่ ายุมาก เป็นต้น ควรใช้วธิ กี ารตัดฟืน้ ต้น หรือทีเ่ รียกว่าตัดท�ำสาว
แทนการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ต้นกาแฟเกิดล�ำต้นและกิ่งก้านที่เป็นทรงพุ่มใหม่ทั้งหมด และให้
ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิม
3. กรณีตน้ กาแฟเสือ่ มโทรมหมดทัง้ ต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบรากและโคนต้นถูกท�ำลาย
เสียหาย เช่น ต้นที่โดนปลวกเจาะ หรือโรคแมลงอื่นท�ำลายทั้งต้น ควรใช้วิธีปลูกกาแฟพันธุ์ดี
ต้นใหม่ทดแทนในสวนเดิม
4. กรณีตอ้ งการเปลีย่ นพันธุต์ น้ กาแฟในสวนเดิมให้เป็นพันธุด์ ี สามารถใช้วธิ ปี ลูกกาแฟพันธุด์ ี
ต้นใหม่ทดแทนต้นเดิม หรือใช้วิธีเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีบนต้นกาแฟต้นเดิม ซึ่งสามารถท�ำได้หลัง
การตัดฟื้นต้น การเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีบนต้นกาแฟต้นเดิมจะให้ผลผลิตเร็วกว่า โดยจะให้ผลผลิต
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ในปีถัดไป แต่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกใหม่ เนื่องจากต้องคอยหมั่นริดกิ่งแขนง
ของต้นตอไม่ให้ขึ้นปะปนกับกิ่งพันธุ์ดี
การปรับปรุงสวนกาแฟทุกวิธีดังกล่าว ควรท�ำควบคู่กับการปรับปรุงบ�ำรุงดินและใส่ปุ๋ย
บ�ำรุงให้ตน้ กาแฟแข็งแรงสมบูรณ์ขนึ้ มาใหม่ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตเพิม่ สูงขึน้ และมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ กว่าเดิม
ส�ำหรับการปลูกกาแฟ และการตัดแต่งกิ่ง ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น ในบทนี้
จะกล่าวถึงเฉพาะการตัดฟื้นต้นกาแฟ และการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีหลังการตัดฟื้นต้น

ความส�ำคัญของการตัดฟื้นต้น
สวนกาแฟโรบัสต้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
ไม่มีการตัดปลายยอด ต้นกาแฟจะสูงไปเรื่อยๆ ตามอายุของต้น และมีผลกระจุกแต่เฉพาะ
ปลายกิ่งหรือปลายยอด ท�ำให้ได้ผลผลิตน้อยหรือแทบจะไม่ได้เลย จึงมีความจ� ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องท�ำการตัดฟื้นต้น
การตัดฟื้นต้นกาแฟเป็นการตัดต้นกาแฟออกหมดหรือเกือบหมดทั้งพุ่ม เพื่อกระตุ้นให้
ต้นกาแฟมีการเติบโตสร้างระบบกิง่ ก้านใหม่ วิธกี ารนีเ้ ป็นการปฏิบตั ทิ ยี่ อมรับกันทัว่ โลกในการฟืน้ ต้น
กาแฟทีม่ อี ายุมาก และเป็นวิธที ไี่ ด้เปรียบกว่าการปลูกต้นใหม่ เนือ่ งจากให้ผลผลิตจากต้นใหม่เร็วกว่า
โดยเว้นช่วงไม่ให้ผลผลิตเพียงแค่ปเี ดียว เพราะต้นเดิมมีระบบรากสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว ท�ำให้มกี ารสร้าง
กิ่งก้านสาขาใหม่ได้เร็วกว่าการปลูกใหม่ นอกจากนี้ หากต้องการเปลี่ยนพันธุ์ต้นกาแฟเดิมให้
เป็นพันธุ์ที่ดีขึ้น สามารถท�ำได้โดยการเปลี่ยนยอดหลังจากการตัดฟื้นต้นประมาณ 1 – 2 เดือน
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ส่วนกิ่งกาแฟที่ตัดออก สามารถน� ำไปเป็นเชื้อเพลิงน�้ ำส้มควันไม้ หรือท� ำเป็นถ่านเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน หรือน�ำไปจ�ำหน่ายได้
อย่างไรก็ตาม หากพบว่าระบบรากของต้นกาแฟหรือโคนต้นถูกท� ำลายเสียหายหนัก
เช่น โดนปลวกเจาะท�ำลาย หรือต้นกาแฟมีอายุมากเกินไปจนไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้แล้ว
ควรใช้วิธีปลูกต้นใหม่ทดแทนจะให้ผลดีกว่า ทั้งนี้ อายุต้นกาแฟที่สมควรปลูกต้นใหม่ทดแทน
ต้นเดิมยังไม่มีการระบุแน่ชัด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษาต้นกาแฟของเกษตรกรด้วย ต้นที่
แข็งแรงสมบูรณ์และมีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะให้ผลผลิตได้ยาวนานสม�่ ำเสมอ
โดยทั่วไปอายุการให้ผลผลิตเชิงเศรษฐกิจของต้นกาแฟไม่ต�่ำกว่า 25 ปี

อายุที่เหมาะสมในการตัดฟื้นต้นกาแฟ
อายุที่เหมาะสมในการตัดฟื้นต้นกาแฟ มีหลักการพิจารณา ดังนี้
		 ● เมื่ อ ต้ น มี อ ายุ ม าก ตั้ ง แต่ 8 ปี ขึ้ น ไป หรื อ ให้ ผ ลผลิ ต ติ ด ต่ อ กั น เกิ น 5 ปี
			 ต้ น สู ง มาก มี จ� ำ นวนกิ่ ง ให้ ผ ลน้ อ ย โคนต้ น โล่ ง ใบและผลกระจุ ก กั น อยู ่ ที่
			 ปลายกิ่งหรือปลายยอด ท�ำให้สิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
			 รวมทั้งไม่สะดวกในการปฏิบัติ ง าน เช่ น การพ่ น สารป้ อ งกั น ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช
			 การตัดแต่งกิ่ง การเก็บเกี่ยว เป็นต้น
		 ● เมื่อผลผลิตลดลงมาก ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย
		 ● เมือ่ ต้นเสียหายอย่างมาก เช่น จากพายุหรือภัยธรรมชาติตา่ งๆ จากการเก็บเกีย่ ว
			 หรือจากการท�ำลายของโรคและแมลง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดฟื้นต้น
ควรท�ำการตัดฟื้นต้นเมื่อย่างเข้าฤดูฝน เพื่อให้มีน�้ำเพียงพอที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของกิง่ ทีแ่ ตกยอดใหม่ แต่สวนทีม่ รี ะบบการให้นำ�้ อาจท�ำการตัดฟืน้ ต้นในช่วงใดของปีกไ็ ด้ เกษตรกร
ไม่ควรตัดฟื้นต้นทีเดียวพร้อมกันทั้งสวน เพราะจะท�ำให้ขาดรายได้จากกาแฟ เนื่องจากต้นที่ถูกตัด
ฟื้นต้นจะไม่ได้ผลผลิตในปีที่ตัด แต่จะเริ่มให้ผลผลิตในปีถัดไป ดังนั้น จึงควรแบ่งพื้นที่ตัดฟื้นต้น
ทีละส่วน แต่ละส่วนควรมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 – 25 ของพื้นที่ทั้งหมด ตัดฟื้นต้นต่อเนื่องไป
4 – 5 ปี เรื่อยไปจนครบทั้งสวน เช่น มีต้นกาแฟอยู่ 12 ไร่ อาจจะทยอยตัดปีละ 3 – 4 ไร่ ทุกปี
จนกว่าจะหมด การท�ำเช่นนีจ้ ะท�ำให้ผลผลิตในแต่ละปีไม่ลดลงมากและรายได้ไม่ขาดหายไปมากนัก
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วิธีการตัดฟื้นต้น
1. การตัดแบบหมดต้น

		 การตั ด วิ ธี นี้ จ ะตั ด ทุ ก กิ่ ง หลั ก ให้ เ หลื อ
แต่ตอ โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร
ไม่ควรต�ำ่ กว่านี้ เพราะจะท�ำให้จำ� นวนตาทีจ่ ะแตกแขนง
มีน้อยเกินไป

2. การตัดแบบไว้กิ่งพี่เลี้ยง

		 การตัดวิธีนี้ ตัดกิ่งที่ระดับ 50 เซนติเมตร
เช่นกัน แต่จะไม่ตัดหมดต้น เหลือกิ่งพี่เลี้ยงไว้ 1 กิ่ง
กิ่งพี่เลี้ยงควรเป็นกิ่งตั้งหรือกิ่งกระโดง รอจนกิ่งใหม่
เติบโตดีแล้ว ค่อยตัดกิ่งพี่เลี้ยงออก วิธีนี้เหมาะกับ
ต้นโทรม ไม่แข็งแรง หรือพื้นที่ที่แล้ง ฝนมาไม่แน่นอน

ขั้นตอนการตัดฟื้นต้นกาแฟ
1. ตั ดโคนกิ่งแต่ละกิ่งด้วยเลื่อยมือ ที่ ค วาม
สู ง เหนื อ พื้ น ดิ น ประมาณ 50 เซนติ เ มตร รอยตั ด
เอียงท�ำมุม 30 – 45 องศา เพือ่ ไม่ให้น�้ำขังตรงรอยแผล
2. ถ้าต้องการไว้กิ่งพี่เลี้ยง เลือกกิ่งหลักที่อยู่
นอกพุ่มที่สุด 1 กิ่ง ทิ้งไว้ให้เป็นกิ่งพี่เลี้ยง ส่วนกิ่งอื่น
ตัดให้หมด
3. หากตัดเป็นจ�ำนวนมาก อาจใช้เลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็กแทนเลื่อยมือ แต่ควรระวังอย่าให้
ต้นโยกคลอน ระบบรากจะเสียหาย และอาจท�ำให้ต้นกาแฟตายได้
4. ทาสีหรือปูนแดงตรงรอยแผลทีต่ ดั เพือ่ ป้องกันโรค ถ้ามีตอผุตอ้ งตัดแต่งให้แผลเรียบด้วย
5. ประมาณ 1 – 2 เดือน ต้นจะสร้างกิ่งแขนงออกมาเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อกิ่งแขนงใหม่
ยาวประมาณ 10 เซนติ เ มตร เลื อ กกิ่ ง ที่ แ ข็ ง แรงและไม่ เ บี ย ดกั น เว้ น ระยะห่ า งกั น และอยู ่
ตรงข้ามกัน 3 – 5 กิ่ง ไว้เป็นกิ่งหลัก
6. ก�ำจัดกิ่งแขนงที่ไม่ต้องการออกทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก
7. ควรสังเกต หากกิ่งพี่เลี้ยงบังร่มกิ่งที่เกิดใหม่ ต้องโน้มกิ่งพี่เลี้ยงออกห่าง หรือตัดกิ่ง
พี่เลี้ยงทิ้งไป
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การดูแลต้นกาแฟหลังการตัดฟื้นต้น
ต้นกาแฟต้องได้รับการปฏิบัติดูแลที่ดีหลังการตัดฟื้นต้น มิฉะนั้นต้นอาจตายได้ การปฏิบัติ
ดูแลมีดังนี้
1. ตัดหรือถอนวัชพืชรอบโคนต้นบ่อยๆ
2. ถ้าดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ต�ำ่ กว่า 5.5 ให้ใช้โดโลไมต์หรือปูนขาว 0.5 –
1 กิโลกรัมต่อต้น หว่านบางๆ ให้ทั่วใต้บริเวณทรงพุ่มต้นในขณะที่ดินมีความชื้น และต้องให้ปูน
ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 15 – 30 วัน
3. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3 – 5 กิโลกรัม ต่อต้น
4. ให้ปุ๋ยครบสูตร เช่น 15-15-15 50 – 100 กรัม ต่อต้น หรือยูเรียผสมกับ 18-46-0 และ
0-0-60 ในอัตราส่วน 1:1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ใส่ 30-50 กรัม/ต้น ทุก 1 – 2 เดือน โดย
พรวนดินเป็นวงรัศมีห่างจากโคนต้น 30 – 50 เซนติเมตร รอบต้น ใส่ปุ๋ยแล้วกลบดินด้วยดิน
หรือปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
5. หากมีโรคแมลงรบกวน ควรท�ำการป้องกันก�ำจัดด้วยหลังจากตัดฟื้นต้น
ต้นให้ผลผลิตแล้ว 5 ปี ขึ้นไป หรือทุกๆ 5 – 7 ปี ควรท�ำการตัดฟื้นต้น ทั้งนี้ควรพิจารณา
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของต้นและการให้ผลผลิตเป็นส�ำคัญ หากผลผลิตเริ่มลดลงจนไม่คุ้มค่า
ควรท�ำการตัดฟื้นต้นใหม่อีกครั้งตามวิธีการข้างต้น
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การเปลี่ยนยอดเป็นพันธุ์ดีพร้อมตัดฟื้นต้น
หากต้นกาแฟที่ท�ำการตัดฟื้นต้นเป็นพันธุ์กาแฟไม่ดี หรือต้องการเปลี่ยนยอดให้เป็นพันธุ์
ทีด่ ขี นึ้ เกษตรกรสามารถเปลีย่ นยอดต้นกาแฟทีไ่ ด้ทำ� การตัดฟืน้ ต้นแล้วให้เป็นพันธุท์ ตี่ อ้ งการได้เลย
ต้นที่เปลี่ยนยอดจะให้ผลผลิตตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ แต่เนื่องจากกาแฟโรบัสต้าเป็นพืชผสม
ข้ามต้น จึงควรปลูกกาแฟโรบัสต้าในสวนเดียวกันอย่างน้อย 3 สายพันธุ์ โดยเปลี่ยนยอดเป็นแถว
เรียงสลับกันไป ควรเปลี่ยนยอดแต่ละต้นด้วยพันธุ์ดีเพียงพันธุ์เดียว และเปลี่ยนเป็นพันธุ์เดียวกัน
ทั้งแถวในแต่ละแถว เพื่อจะได้สะดวกในการท�ำงาน

วิธีการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีหลังตัดฟื้นต้น

1. หลังตัดฟืน้ ต้น เลือกกิง่ แขนงทีส่ มบูรณ์ 3 – 5 กิง่ รอบตอ ไว้
เป็นกิง่ หลัก และอีก 1 – 2 กิง่ ไว้เป็นกิง่ ให้รม่ กิง่ ทีเ่ หลือริดออกให้หมด
2. ให้ปุ๋ย ก�ำจัดวัชพืชรอบโคนต้นกาแฟให้เตียน ดูแลไม่ให้มี
โรคแมลงรบกวน
3. รอจนโคนกิ่ ง แขนงที่ เ ลื อ กไว้ มี ข นาดเท่ า แท่ ง ดิ น สอ
โคนกิ่ ง กลม ผิ ว มี สี เ ขี ย ว จนถึ ง เริ่ ม เปลี่ ย นเป็ น สี น�้ ำ ตาล ซึ่ ง เป็ น
ระยะที่ เ หมาะสมในการเปลี่ ย นยอด ให้ ตั ด กิ่ ง แขนงบนต้ น ตอ
ตั้งฉากห่างจากโคนกิ่ง 4 – 6 นิ้ว หลังจากนั้นใช้มีดผ่ากึ่งกลางกิ่งลึก
ประมาณ 1 นิ้ว
4. น�ำกิ่งพันธุ์ดีที่เฉือนปลายเป็นปากฉลามทั้ง 2 ด้าน ไปเสียบ
บนรอยแผลของต้นตอ โดยใช้มีดน�ำร่องเปิดรอยแผล ดูให้รอยแผล
ระหว่างกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอแนบสนิทอย่างน้อย 1 ด้าน (รายละเอียด
การเตรียมกิ่งพันธุ์ดี ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “การเสียบยอด”)
5. ผูกเชือกพันให้แน่นตรงรอยแผล
6. ใช้ถุงพลาสติกคลุม อย่าให้กิ่งแตะถูกด้านในของถุง แล้ว
ผูกเชือกฟางให้แน่น อย่าให้อากาศเข้า
7. พรางแสงด้วยการเลี้ยงกิ่งบนต้นตอ เพื่อไว้เป็นกิ่งให้ร่มเงา
หรือใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ถุงปุ๋ย กระดาษหนังสือพิมพ์ ใบมะพร้าวแห้ง
เป็นต้น ท�ำเป็นโครงคุมไว้
8. ควรทาสีขาวบริเวณรอยต่อหรือเหนือรอยต่อกิ่งเพื่อเป็น
จุดสังเกต หากมีกิ่งแขนงเกิดจากส่วนของต้นตอ หรือส่วนใต้บริเวณ
สีขาว ให้ริดออกให้หมด เพื่อไม่ให้กิ่งของต้นตอปะปนกับกิ่งพันธุ์ดี
เมื่อเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีหลังตัดฟื้นต้นแล้ว ต้นกาแฟจะให้ผลผลิตที่มี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการ และพร้อมเก็บเกี่ยวได้ในปีถัดไป
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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ต้นกาแฟที่ตัดฟื้นต้นแล้ว
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การเก็บเกี่ยว

และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

โดยปกติกาแฟจะให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ 3 ปี ในประเทศไทยผลกาแฟจะสุกประมาณ
เดือนตุลาคม – เมษายน ผลกาแฟจะทยอยสุกไม่พร้อมกัน จึงควรแบ่งรอบการเก็บอย่างน้อย 3 ครัง้
แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ ควรเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่มีความสุกแก่เหมาะสม โดย
เก็บเกี่ยวผลกาแฟที่มีสีแดง หรือสีเหลือง หรือสีส้มแดง (ขึ้นกับพันธุ์) ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่ผิวทั้งผล ไม่ควรเก็บผลอ่อนที่มีสีเขียว
ผลร่วง หรือผลที่สุกเกินไป ยกเว้นการเก็บเกี่ยว
ครั้งสุดท้าย ให้เก็บผลกาแฟสุกที่เหลือและผล
ตกค้างทั้งหมด ซึ่งจะมีทั้งผลสุก ผลอ่อน และ
ผลด�ำปะปนกันมา แล้วคัดเฉพาะผลสุกแยกไป
แปรรูปต่างหาก เพื่อให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพ
แต่ ถ ้ า น� ำ มาแปรรู ป รวมกั น แนะน� ำ ให้ แ ปรรู ป
เป็นสารกาแฟด้วยกระบวนการแบบแห้ง ซึ่งเป็น
วิธีที่ง่ายและต้นทุนต�่ำ แล้วเก็บรักษา และบรรจุ
แยกจากการเก็บเกี่ยวครั้งอื่นๆ

วิธีการเก็บเกี่ยว

1. วางแผนการเก็บเกี่ยว โดยพิจารณา
ก�ำลังความสามารถในการผลิตเมล็ดกาแฟด้วย
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เนื่องจากการผลิตเมล็ดกาแฟควรท�ำในวันที่เก็บเกี่ยว
ทันที ผลกาแฟทีเ่ ก็บเกีย่ วในรอบการเก็บเกีย่ ว หรือแปลง
ทีต่ า่ งกัน ถือเป็นคนละรุน่ การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
ต้องแยกจากกัน
2. ก�ำจัดวัชพืช กิ่งไม้ และผลกาแฟที่ร่วงใต้ต้น
ก่อนเก็บเกี่ยว
3. ควรหาวัสดุที่เหมาะสม เช่น ผ้าใบ ปูใต้ต้นกาแฟ เพื่อป้องกันผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวใหม่
ปนเปื้อนกับผลกาแฟสุกเก่าที่หล่นใต้ต้น
4. ใช้มอื ปลิดผลกาแฟทีส่ กุ แก่เหมาะสมใส่ภาชนะ เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน หรือกระสอบป่าน
ที่สะอาด และเก็บผลกาแฟสุกที่ร่วงลงบนสิ่งปูรอง
5. ไม่ควรเก็บผลกาแฟสุกที่ร่วงบนพื้นดินเกิน 1 วัน เนื่องจากผลกาแฟอาจปนเปื้อนเชื้อรา
6. น�ำผลกาแฟไปคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโดยเร็ว หรืออย่างช้า
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

การจัดการในแปลงปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยว
ควรท�ำความสะอาดแปลงปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยก�ำจัดผลกาแฟสุก หรือผลแห้ง
ทีต่ ดิ ค้างบนกิง่ หรือร่วงหล่นใต้ตน้ เพือ่ ป้องกันการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟ รวมทัง้ ตัดแต่งกิง่
ที่ไม่ต้องการออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ต้นกาแฟแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมให้ผลผลิตในปีต่อไป

การผลิตเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลา
ดังนี้

ผลผลิตกาแฟ มีการซื้อขาย 2 แบบ

เมล็ดกาแฟ (Green Coffee
Bean) หรื อ ที่ เ รี ย กทั่ ว ไปว่ า กาแฟสาร

หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งที่ได้จากผลกาแฟสุก
ที่เอาส่วนของเปลือกชั้นนอก เนื้อ และกะลา
ออกแล้ว
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กาแฟกะลา (Parchment
Coffee) หมายถึ ง เมล็ ด กาแฟแห้ ง

ที่ ไ ด้ จ ากผลกาแฟสุ ก ที่ เ อาส่ ว นของเปลื อ ก
ชั้นนอก และเนื้อออก แต่ยังคงมีกะลาติดอยู่
กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยทัว่ ไป
มี 2 แบบ คือ
1. กระบวนการแบบแห้ง (Dry
Process) กระบวนการนี้นิยมใช้กับกาแฟ
โรบัสต้า ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ คือ เมล็ดกาแฟ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 การคัดเลือกผลกาแฟสด
		 เทผลกาแฟสดลงในภาชนะที่บรรจุน�้ำสะอาด คัดผลกาแฟที่ลอยน�้ำทิ้ง และ/หรือ
คัดเลือกผลกาแฟที่สุกไม่เหมาะสม หรือผลกาแฟสดที่มีร่องรอยการเข้าท�ำลายของมอดเจาะ
ผลกาแฟออก เมือ่ คัดแยกแล้ว ควรน�ำผลกาแฟไปตากและสีแยกกัน ท�ำให้คณ
ุ ภาพของกาแฟสูงขึน้
และลดต้นทุนค่าแรงงานในการคัดแยกเมล็ดกาแฟในภายหลัง
1.2 การตาก
		 1.2.1 น�ำผลกาแฟสดที่ผ่านการคัดเลือกไปตากบนลานตาก เช่น ลานซีเมนต์ หรือ
แคร่ไม้ไผ่ ที่สะอาด และควรมีวัสดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถ้ามีฝนตก
		 1.2.2 สถานที่ ต ากผลกาแฟต้ อ งสะอาด มี อ ากาศถ่ า ยเทได้ ดี มี แ สงแดดตลอด
ทั้งวัน ห่างไกลจากแหล่งปนเปื้อน ควรมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของมอด
เจาะผลกาแฟและศัตรูพชื อืน่ ๆ โดยการติดกับดักกาวเหนียวรอบๆ ลานตาก นอกจากนีค้ วรป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เข้ามาในลานตาก
		 1.2.3 ควรเกลีย่ ผลกาแฟให้มคี วามหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือมีปริมาณผลกาแฟไม่เกิน
30 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร
และพลิกกลับผลกาแฟอย่าง
สม�่ำเสมอวันละ 4 ครั้ง แต่ถ้า
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ให้
ลดความหนาของการตาก
ผลกาแฟ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่
ให้ ผ ลกาแฟที่ อ ยู ่ ด ้ า นล่ า ง
เกิดเชื้อรา
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		 1.2.4 ช่วงแรกที่ตากผลกาแฟยังคงมีความชื้นสูงอยู่ ควรน�ำผลกาแฟเข้าที่ร่มในตอน
เย็น แต่ไม่ตอ้ งคลุมด้วยผ้าพลาสติก เพือ่ ป้องกันการควบแน่นของหยดน�้ำ ซึง่ จะท�ำให้ผลกาแฟเปียก
หลังจากตากโดยได้รบั แสงแดดเต็มที่ 5-7 วัน ระวังอย่าให้ผลกาแฟเปียกฝนหรือน�ำ้ ค้าง ต้องเก็บผล
กาแฟเข้าที่ร่ม และ/หรือคลุมด้วยผ้าพลาสติกในเวลากลางคืน หรือเมื่อฝนตก
		 1.2.5 ผลกาแฟจะแห้งเหมาะสมเมือ่ ได้รบั แสงแดดเต็มทีป่ ระมาณ 15 วัน ไม่ควรตากผล
กาแฟจนแห้งเกินไป จนเมล็ดกาแฟมีความชื้นต�ำ่ กว่า 9 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดกาแฟควรมีความชื้นตาม
ข้อก�ำหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5700 เรื่องเมล็ดกาแฟโรบัสต้า หรือ มกษ.5701 เรื่อง
เมล็ดกาแฟอาราบิก้าดังนี้
			 ● เมล็ดกาแฟที่ไม่ต้องเก็บรักษา และ/หรือขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน ต้องมี
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 (สัดส่วนโดยน�้ำหนัก)
			 ● เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาที่ต้องเก็บรักษา และ/หรือขนส่งเป็นระยะเวลา
นาน ต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12.5 (สัดส่วนโดยน�ำ้ หนัก)
		 1.2.6 วัดความชื้นของเมล็ดกาแฟ โดยสุ่มตัวอย่างผลกาแฟแห้งในต�ำแหน่งต่างๆ
ของแต่ละรุ่น น�ำมาสีเปลือกออก และวัดด้วยเครื่องวัดความชื้น หรือเกษตรกรสามารถตรวจสอบ
เบื้องต้น โดยก�ำผลกาแฟแห้งแล้วเขย่า จะเกิดเสียงจากการกระทบของเมล็ดและเปลือกกาแฟ
หรือแกะกะลาออกแล้วใช้เล็บจิกจะไม่เข้า หรือถ้าลองใช้ฟนั กัด เมล็ดกาแฟทีย่ งั ไม่แห้งจะรูส้ กึ เหนียว
1.3 การสีผลกาแฟแห้ง
		 เกษตรกรควรให้ความส�ำคัญกับการสีด้วยเครื่องสีผลกาแฟแห้งที่มีคุณภาพดี และ
หากยังไม่ต้องการสีเปลือก ควรเก็บผลกาแฟแห้งตามค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม
หากต้องการเก็บรักษาเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาในรูปเมล็ดกาแฟดิบหรือกาแฟกะลามากกว่า
ผลกาแฟ เพราะจะคงคุณภาพได้นานกว่า
2. กระบวนการแบบเปียก (Wet Process) นิยมใช้กับกาแฟอาราบิก้า ผลผลิต
ที่ได้จากกระบวนการ คือ กาแฟกะลา หรือเมล็ดกาแฟ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การคัดเลือกผลกาแฟสด
		 เทผลกาแฟสดลงในภาชนะที่บรรจุน�้ำสะอาด คัดผลกาแฟที่ลอยน�้ำทิ้ง และ/หรือ
คัดเลือกผลกาแฟที่สุกไม่เหมาะสม หรือผลกาแฟสดที่มีร่องรอยการเข้าท�ำลายของมอดเจาะ
ผลกาแฟออก เมื่อคัดแยกแล้วควรน�ำผลกาแฟไปตากและสีแยกกัน ท�ำให้คุณภาพของกาแฟสูงขึ้น
และลดต้นทุนค่าแรงงานในการคัดแยกเมล็ดกาแฟในภายหลัง
2.2 การสีสด
		 2.2.1 น�ำผลกาแฟสดที่ผ่านการคัดเลือกมาสีแยกเปลือกด้วยเครื่องสีผลสด โดยใช้น�้ำ
เป็นตัวช่วยในการสีภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บผลกาแฟไว้ก่อนสีเกิน 24 ชั่วโมง เนื่องจากจะเกิด
การหมัก ซึ่งส่งผลให้เมล็ดกาแฟเสื่อมคุณภาพ นอกจากนี้ควรสุ่มตรวจประสิทธิภาพของเครื่อง
สีผลสดอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย
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		 2.2.2 น� ำ กาแฟกะลา
ที่ ไ ด้ ไ ปก� ำ จั ด เมื อ กที่ ติ ด อยู ่ อ อกไป
โดยหมั ก ธรรมชาติ ใ นน�้ ำ สะอาด
เป็ น เวลา 24-48 ชั่ ว โมง ในบ่ อ
ซีเมนต์ที่มีรูระบายน�้ำด้านล่าง โดย
ให้ ร ะดั บ น�้ ำ สู ง กว่ า กาแฟกะลา
หากหมักเกิน 24 ชั่วโมง ควรเปลี่ยน
น�้ ำ เมื่ อ เกิ น 24 ชั่ ว โมง จากนั้ น
ปล่ อ ยน�้ ำ ทิ้ ง แล้ ว น� ำ กาแฟกะลา
มาล้างน�้ำให้สะอาด และขัดอีกครั้งในตะกร้าตาถี่ที่มีปากตะกร้ากว้างและก้นไม่ลึกมาก เมื่อขัดแล้ว
กาแฟกะลาจะไม่ลื่น จากนั้นล้างด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้งก่อนน�ำไปตาก
2.3 การตาก
		 2.3.1 น�ำกาแฟกะลาที่ผ่านการสีสดไปตากบนลานซีเมนต์ หรือแคร่ไม้ไผ่ ที่สะอาด
และมีวัสดุปูรอง เช่น ตาข่ายไนล่อน เพื่อสะดวกในการเก็บถ้ามีฝนตก
		 2.3.2 สถานที่ตากกาแฟกะลาต้องสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี ได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวัน ห่างไกลจากแหล่งปนเปื้อน ควรมีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของมอดเจาะ
ผลกาแฟ และศัตรูอื่นๆ เช่น การติดกับดักกาวเหนียวรอบๆ ลานตาก นอกจากนี้ควรป้องกันไม่ให้
สัตว์เข้ามาในลานตาก
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		 2.3.3 ควรเกลี่ ย กาแฟกะลาให้ มี
ความหนาไม่ เ กิ น 5 เซนติ เ มตรหรื อ มี ป ริ ม าณ
ผลผลิ ต ไม่ เ กิ น 30 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเมตร
และพลิกกลับผลกาแฟอย่างสม�่ำเสมอวันละ 4 ครัง้
แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ลดความหนาของ
การตากกาแฟกะลา เพื่อป้องกันไม่ให้กาแฟกะลา
ที่อยู่ด้านล่างเกิดเชื้อรา
		 2.3.4 ช่ ว งแรกที่ ต ากกาแฟกะลา
ยังคงมีความชื้นสูงอยู่ ควรน�ำกาแฟกะลาเข้าที่ร่มในตอนเย็น แต่ไม่ต้องคลุมด้วยผ้าพลาสติก
เพื่อป้องกันการควบแน่นของหยดน�้ำ ซึ่งจะท�ำให้กาแฟกะลาเปียก หลังจากตากโดยได้รับแสงแดด
เต็มที่ 5-7 วัน ระวังอย่าให้กาแฟกะลาเปียกฝนหรือน�ำ้ ค้าง ต้องเก็บกาแฟกะลาเข้าที่ร่ม และ/หรือ
คลุมด้วยผ้าพลาสติกในเวลากลางคืน หรือเมื่อฝนตก
		 2.3.5 กาแฟกะลาจะแห้งเหมาะสมเมื่อได้รับแสงแดดเต็มที่ประมาณ 15 วัน ไม่ควร
ตากกาแฟกะลาจนแห้งเกินไป จนกาแฟกะลามีความชื้นต�่ำกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ กาแฟกะลาควรมี
ความชื้นตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5700 เรื่องเมล็ดกาแฟโรบัสต้า หรือ มกษ.
5701 เรื่องเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ดังนี้
		 ● เมล็ดกาแฟทีไ่ ม่ตอ้ งเก็บรักษา และ/หรือขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน ต้องมีความ
ชื้นไม่เกินร้อยละ 13 (สัดส่วนโดยน�ำ้ หนัก)
		 ● เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาที่ต้องเก็บรักษา และ/หรือขนส่งเป็นระยะเวลานาน
ต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12.5 (สัดส่วนโดยน�้ำหนัก)
		 2.3.6 วัดความชื้นของกาแฟกะลา โดยสุ่มตัวอย่างผลกาแฟแห้งในต� ำแหน่งต่างๆ
ของกาแฟกะลาในลานตากแต่ละรุ่น น�ำมาสีกะลาออก และวัดด้วยเครื่องวัดความชื้น หรือ
ตรวจสอบเบื้องต้นโดยวิธีชั่งน�ำ้ หนักกาแฟกะลาที่อยู่ระหว่างการตาก
2.4 การสีกาแฟกะลา
		 เกษตรกรควรให้ความส�ำคัญกับการสีกาแฟกะลาด้วยเครื่องสีที่มีคุณภาพ มิฉะนั้น
จะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่เมล็ดกาแฟ เช่น เมล็ดแตก หรือเกิดแผลขึ้นบนเมล็ดกาแฟ และหาก
ยังไม่ต้องการสี ควรเก็บกาแฟกะลาแห้งตามค�ำแนะน�ำในการเก็บรักษา
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ข้อดีข้อเสียของการผลิตเมล็ดกาแฟโดยกระบวนการแบบแห้งและแบบเปียก
กระบวนการ
ผลิต
แบบแห้ง
แบบเปียก

ข้อได้เปรียบ

ข้อเสียเปรียบ

1. เป็นวิธีที่ง่ายและต้นทุนต�่ำ
2. ไม่ต้องใช้ความรู้ความช�ำนาญมาก
3. เหมาะสมใช้ในพื้นที่ที่มีนำ�้ จ�ำกัด
1. ใช้เวลาและพื้นที่ในการตากน้อยกว่า
2. มีเมล็ดแตกหักน้อยกว่าในขั้นตอนการสี
3. สารกาแฟมีคุณภาพดีกว่า

1. สารกาแฟที่ได้มีคุณภาพต�่ำกว่าวิธีเปียก
2. ใช้เวลาในการตากนาน
1. มีขั้นตอนมากและต้นทุนสูงกว่า
2. ต้องใช้ความรู้และเทคนิคที่เพียงพอ
ถ้าไม่ถูกต้องจะได้สารกาแฟคุณภาพต�่ำ
3. ไม่สามารถท�ำได้กับผลดิบหรือผลด�ำ
4. ต้องใช้น�้ำปริมาณมาก

การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลา

1. สถานที่เก็บรักษา ควรมีลักษณะ ดังนี้

		 1.1 ควรเป็นพื้นซีเมนต์ แห้ง ไม่มีน�้ำขัง สะอาด ถูกสุขลักษณะ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
หลังคาและหน้าต่างกันน�้ำได้ดี สามารถป้องกันเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาจากการเปียกน�้ำ
ป้องกันการเกิดอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมี สิ่งแปลกปลอม และสัตว์พาหะน�ำโรค เช่น
หนู นก รวมทั้งสัตว์เลี้ยง อันจะท�ำให้เกิดอันตรายต่อการบริโภค
		 1.2 รักษาความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเก็บไม่เกิน
ร้อยละ 60 เพื่อให้เก็บรักษาเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาได้เป็นเวลานานและปลอดภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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		 1.3 สามารถป้องกันไม่ให้เมล็ด
กาแฟและกาแฟกะลาถูกแสงโดยตรง และอยู่
ห่างจากแหล่งความร้อน

2. วิธีการเก็บรักษา

		 2.1 ควรเก็บเมล็ดกาแฟ และกาแฟ
กะลาในภาชนะปิด เช่น กระสอบทีส่ ะอาด และ
ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
		 2.2 ใช้ วั ส ดุ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น
ความชื้นได้ปูรองพื้นก่อนวางกระสอบ และจัดเรียงให้ห่างจากผนัง เพื่อให้เกิดการระบายอากาศ
ได้ดี สะดวกต่อการเข้าท�ำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย หากเป็นไปได้ควรวางกระสอบ
บนชั้นที่ห่างจากพื้น 15 เซนติเมตร และห่างจากผนัง 50 เซนติเมตร และห่างจากหลังคา
100 เซนติเมตร
		 2.3 ควรมีป้ายบอกรายละเอียด หรือรหัสของเมล็ดกาแฟ หรือกาแฟกะลาแต่ละรุ่น
		 2.4 หลีกเลีย่ งการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ กาแฟกะลา และผลกาแฟสดในบริเวณเดียวกัน
หากจ�ำเป็นควรแบ่งพืน้ ทีเ่ ก็บอย่างเป็นสัดส่วน และมีปา้ ยบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นกาแฟประเภทใด
		 2.5 ห้ามเก็บสารเคมีอันตราย รวมกับเมล็ดกาแฟ และกาแฟกะลา
		 2.6 หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ และกาแฟกะลา รวมกับสินค้าที่มีกลิ่น
เช่น พริก พริกไทย ยางพารา

3. มีการควบคุม ป้องกัน และติดตามการเข้าท�ำลายของด้วงเมล็ดกาแฟ
(coffee bean weevil)
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4. ตรวจสอบเมล็ ด กาแฟ และกาแฟกะลาที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ เ ป็ น ระยะ

เช่น ความชื้น และการถูกท�ำลายจากแมลง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และด�ำเนินการ
แก้ไขต่อไป

การขนย้าย
1. พาหนะในการขนย้ายควรเป็นแบบปิด แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
ป้องกันการปนเปือ้ นจากวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร สิง่ แปลกปลอม ตลอดจนป้องกันการเปียกน�้ำ
จากภายนอกได้ และไม่เคยบรรทุกสารเคมีหรือวัตถุที่มีกลิ่นรุนแรง
2. หากเป็นการขนย้ายแบบระบบเปิด ให้คลุมด้วยผ้าเต้นท์ เพื่อป้องกันการเปียกชื้น
ขณะขนย้าย
3. ควรขนส่งเมล็ดกาแฟและกาแฟกะลาในช่วงกลางวัน ควรใช้ความระมัดระวังในการ
ขนย้ายเมล็ดกาแฟ และกาแฟกะลาในขณะฝนตก และไม่ควรน�ำพาหนะที่เปียกเข้าไปในสถานที่
เก็บเมล็ดกาแฟ

ข้อพึงระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสารพิษออคราทอกซิน เอ
ในขัน้ ตอนของการเก็บเกีย่ ว ไม่ควรเก็บผลกาแฟสดทีร่ ว่ งอยูบ่ นพืน้ ดิน หรือเก็บผลกาแฟแล้ว
ไม่น�ำไปตากแห้งหรือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาภายใน 24 ชั่วโมง
ไม่ควรปล่อยให้ผลกาแฟแห้ง เมล็ดกาแฟแห้ง และกาแฟกะลาแห้ง กลับมาเปียกหรือมีความชื้น
สูงขึ้นอีก เพราะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดเชื้อรา และอาจเกิดการปนเปื้อนสารพิษออคราทอกซิน เอ
ในเมล็ดกาแฟได้
สารพิ ษ ออคราทอกซิ น เอ ถู ก สร้ า งขึ้ น
จากราที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aspergillus
chraceus และ Penicillium verucosum ราชนิดนี้
สามารถเจริ ญ และสร้ า งสารพิ ษ ได้ บ นเมล็ ด
กาแฟ และเมล็ดธัญพืช เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพด
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ถั่วต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น กาแฟ เบียร์ ไวน์ องุ่นแห้ง ผลไม้แห้ง
และอาหารสัตว์ สารพิษออคราทอกซิน เอ เป็นพิษ
ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ เมื่ อ ได้ รั บ ประทานอาหาร
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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หรือเครื่องดื่มที่มีสารพิษชนิดนี้เข้าไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อระบบไต ระบบประสาท
และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดมะเร็ง ค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษออคราทอกซิน เอ ที่ปัจจุบัน
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาต
ให้มีได้ในเมล็ดกาแฟมีค่า 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าเมล็ดกาแฟที่แห้งจะปราศจากสารพิษออคราทอกซิน เอ และ
สารพิษต่างๆ ซึง่ ไม่ถกู ต้องเสมอไป ทัง้ นีเ้ พราะเมล็ดกาแฟอาจมีการปนเปือ้ นและสร้างสารพิษในเมล็ด
ระหว่างการตากแห้ง เมือ่ เมล็ดแห้งแล้วก็ยงั คงมีสารพิษเหล่านีอ้ ยูใ่ นเมล็ดเช่นเดิม ถ้ามีการเก็บรักษา
เมล็ ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง ก็ จ ะป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด สารพิ ษ ในเมล็ ด เพิ่ ม มากขึ้ น การน� ำ เมล็ ด กาแฟ
ไปคั่วไม่สามารถท�ำลายสารพิษออคราทอกซิน เอ ในเมล็ดกาแฟคั่วได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังไม่ให้
เกิดการเข้าท�ำลายของเชื้อราในผลกาแฟ และป้องกันปัจจัยที่ทำ� ให้เกิดการเจริญของเชื้อราและ
การสร้างสารพิษเหล่านี้ เช่น ภาวะที่มีความชื้นสูง เป็นต้น
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การคัดคุณภาพ

			 และมาตรฐานเมล็ดกาแฟ
การคัดคุณภาพกาแฟ
เมล็ดกาแฟหลังจากผ่านกระบวนการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ต้องคัดแยกขนาด สิ่งเจือปน
เมล็ ด บกพร่ อ งต่ า งๆ ออก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ คั ด ท� ำ ความสะอาด หรื อ ใช้ แ รงงานคนคั ด แยก
เพราะในปั จ จุ บั น การซื้ อ ขายจะค� ำ นึ ง ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพของเมล็ ด กาแฟ เมล็ ด กาแฟที่ มี
คุณภาพสูงจะได้ราคาสูง เพราะเมื่อแปรรูปแล้วจะได้กาแฟที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคและต้นทุนการแปรรูปต�่ำ มาตรฐานกาแฟของผู้รับซื้อแต่ละราย แต่ละประเทศ
จะแตกต่างกันไป ในการซื้อขายเมล็ดกาแฟจะถูกสุ่มไปจากกระสอบ น�ำมาประเมินคุณภาพ
ใช้คุณสมบัติภายนอกของเมล็ดกาแฟที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ขนาด สี กลิ่น
ความสม�่ำเสมอของเมล็ด และความชื้นของเมล็ด รวมทั้งประเมินคุณภาพจากการชิม ประกอบ
ด้วยรสชาติ และเนื้อกาแฟ
โดยทั่วไปผู้รับซื้อจะประเมินคุณภาพเมล็ดกาแฟจากลักษณะภายนอกก่อน ข้อบกพร่อง
ของเมล็ดกาแฟที่ผู้รับซื้อไม่ต้องการ เช่น เมล็ดที่มีความชื้นสูง เมล็ดมีกลิ่นผิดปกติ เมล็ดด�ำ เมล็ด
ขึ้นรา เมล็ดไม่สมบูรณ์ เมล็ดแตก เมล็ดถูกแมลงท�ำลาย ผลกาแฟแห้ง สิ่งแปลกปลอมที่ปนมา
ในเมล็ดกาแฟทีจ่ �ำหน่าย เป็นต้น ซึง่ วิธคี ดั มีทงั้ การใช้แรงงานคนคัด และการใช้เครือ่ งจักร หากเป็น
ผู้รับซื้อที่ประกอบธุรกิจแปรรูปกาแฟหรือร้านกาแฟจะมีการประเมินคุณภาพจากลักษณะภายใน
คือการชิมด้วย เนื่องจากรสชาติเป็นคุณสมบัติที่ส� ำคัญที่สุดของกาแฟเช่นเดียวกับเครื่องดื่ม
ชนิดอื่น เช่น ไวน์ เป็นต้น การประเมินต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจนเป็นผู้ชำ� นาญ ใช้ความรู้สึก
และประสบการณ์ สามารถบอกความแตกต่างของกลิ่น รสชาติ และเนื้อกาแฟ บันทึกข้อมูลต่างๆ
ที่เห็นจากภายนอกด้วยสายตาและความรู้สึกจากปาก ลิ้น จมูกที่สัมผัสจากการชิม และประเมิน
คุณภาพ ซึ่งเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟแล้ว จะได้คุณภาพกาแฟที่มีกลิ่นและรสชาติตรงตาม
ความต้องการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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การทดสอบคุณภาพกาแฟโดยการชิม
(Coffee Tasting หรือ Cupping หรือ Cup Quality Test)
ความหมายของการชิม

การชิมกาแฟ หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสในการประเมินคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
ตัง้ แต่ เมล็ดกาแฟ (สารกาแฟ) กาแฟคัว่ กาแฟบด และชง ซึง่ ไม่ได้หมายถึงแต่รสชาติ แต่หมายรวมถึง
กลิ่น ความรู้สึกที่ผู้ชิมมีต่อกาแฟในแต่ละตัวอย่างที่นำ� มาทดสอบคุณภาพ

ความส�ำคัญของการชิม

เกษตรกร ต้องท�ำการชิม เพื่อให้รู้ว่ากาแฟที่ตัวเองปลูกนั้นให้รสชาติอย่างไร กระบวนการ
ผลิตที่ ตนท� ำอยู ่นั้น ท� ำให้เกิดข้อบกพร่องอะไรในกาแฟหรือ ไม่ และจะปรั บวิธี การอย่ างไร
เพื่อปรับปรุงคุณภาพกาแฟของตัวเอง รวมทั้งขายกาแฟในราคาที่สมเหตุสมผล
พ่อค้าเมล็ดกาแฟ ต้องท�ำการชิม เพื่อสามารถเลือกซื้อกาแฟได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
และสามารถขายกาแฟออกไปได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้ปลูก
หรือโรงสีที่ดีมีก�ำลังใจในการท�ำกาแฟที่ดีต่อไป
คนคั่วกาแฟ ต้องท�ำการชิม เพื่อสามารถเลือกกาแฟเข้ามาได้ในราคาที่สมเหตุสมผล และ
ยังใช้การชิมในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการคั่ว ให้กาแฟคั่วที่ได้รสชาติดี และมีรสชาติ
ที่สม�ำ่ เสมอตลอดทั้งปี
คนชงกาแฟ ต้องท�ำการชิม เพื่อสามารถเลือกใช้กาแฟที่ชงแล้วถูกปากลูกค้าผู้ดื่ม ในราคา
ต้นทุนทีส่ มเหตุผล ช่วยในการตรวจสอบว่ากาแฟทีม่ าจากโรงคัว่ ในแต่ละครัง้ นัน้ มีรสชาติทสี่ ม�ำ่ เสมอ
หรือไม่ ช่วยให้รู้ว่าการชงเป็นอย่างไรและต้องปรับอะไรบ้างเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้น ช่วยให้คนชง
สามารถสื่อสารกับลูกค้าผู้ดื่มได้ดีขึ้น จึงท�ำให้สามารถปรับรสชาติกาแฟให้ลูกค้าพอใจได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยคนชงให้สามารถชี้นำ� รสชาติให้กับผู้ดื่ม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความสุนทรีย์
ในการดื่มได้มากขึ้น
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อุปกรณ์ทดสอบการชิม
1. เมล็ดกาแฟ (สารกาแฟ) ตัวอย่าง		
7. แก้วน�้ำดื่ม
2. กาแฟคั่วตัวอย่าง			
8. น�้ำดื่ม
3. กาต้มน�ำ้ ร้อน				
9. ถาด/จานใส่ตัวอย่าง
4. แก้วชง				
10. อุปกรณ์บันทึก
5. แก้วบ้วนปาก				
11. เครื่องวัดอุณหภูมิน�้ำ
6. ช้อนตักชิม				
12. นาฬิกาจับเวลา
ขั้นตอนการชิม
ขั้นตอนการทดสอบด้วยการชิมมี 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. Fragrance (Dry Aroma) คือ การทดสอบกลิ่นของเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟคั่ว
บดใหม่ ในขณะที่ยังแห้งอยู่ ไม่มีการเติมน�ำ้ กลิ่นช่วงแรกเป็นกลิ่นหอมที่ถูกกักเก็บไว้ในตัวเมล็ด
กาแฟคั่วจากน�้ำมันหอมระเหยที่สามารถระเหยได้ในระดับอุณหภูมิห้อง
2. Aroma ( Wet Aroma/Cup Aroma) คือ การทดสอบกลิ่นกาแฟเวลาที่เติมน�้ำร้อน
โดยการเติมน�้ำร้อน 92-96 องศาเซลเซียสในแก้ว ปริมาณผงกาแฟ 8-10 กรัมต่อน�้ ำร้อน
120-150 มิลลิลิตร ทิ้งไว้สักครู่ (3 – 4 นาที) แหวกผงกาแฟที่ลอยอยู่บนผิวกาแฟ แล้วค่อยๆ
ดมกลิ่นกาแฟ หลังจากนั้นใช้ช้อนตักผงกาแฟที่ลอยหน้าอยู่ออกให้หมดพร้อมสูดดมกลิ่นอีกครั้ง
น�้ำมันหอมระเหยในชุดที่ 2 สามารถระเหยในอุณหภูมิที่สูงขึ้น
3. Taste คือ การทดสอบรสชาติ โดยการซดกาแฟให้เป็นฝอยพ่นกระจายทั่วปาก
(Slurp Spray) ซึ่งจะช่วยให้อุณหภูมิกาแฟลดลง และช่วยเปิดโพรงจมูกให้รับกลิ่นได้เต็มที่
อมไว้ 2 – 3 วินาที เพือ่ รับรสชาติ เช่น ขม เปรีย้ ว หวาน ฝาด เค็ม เป็นต้น รสแรกทีล่ นิ้ สัมผัส
ได้เร็วที่สุด คือรสขม ต่อมาจะเป็นรสเค็ม และรสเปรี้ยวจาก acidity ซึ่งเป็น
รสเปรี้ยวแบบเปรี้ยวผลไม้ที่ท�ำให้น�้ำลายไหล กระตุ้นความรู้สึกสดชื่น และ
รสสุดท้ายที่สัมผัสได้คือรสหวาน
4. Nose คื อ การทดสอบกลิ่ น ที่ สั ม ผั ส ได้ จ ากโพรงจมู ก ซึ่ ง
เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ ขั้ น ตอนที่ 3 โดยจะมี ข องเหลวบางส่ ว นระเหยเป็ น ไอ
ไหลย้ อ นกลั บ โพรงจมู ก ท� ำ ให้ ส ามารถสั ม ผั ส กลิ่ น จากกาแฟ
ที่อมไว้ในปากด้วย
5. After Taste คือ การทดสอบ
กลิ่นและรสชาติที่คงค้างอยู่ในปากและล�ำคอ
หลังกลืนกาแฟไปแล้ว เช่น ความเข้มข้น หรือความ
มีตัวตน เป็นจังหวะเดียวกับขั้นตอนที่ 3 และ 4
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6. Body ( Mouth Feel) คื อ ความเข้ ม หรื อ ความรู ้ สึ ก ถึ ง สารที่ เ คลื อ บในปาก
หลังจากกลืนหรือบ้วนทิ้ง (สามารถเปรียบเทียบได้กับสัมผัสที่แตกต่างของนม และน�้ำ โดยนม
จะมี body มาก และน�้ำจะมี body น้อย)
อาจเริ่มด�ำเนินการซ�้ำจากขั้นตอนที่ 3 – 6 ใหม่ หลังจากอุณหภูมิของน�้ำกาแฟลดลง
เมื่อพิจารณารสชาติ กลิ่น ที่ได้รับจากกาแฟแก้วนั้นๆ แล้ว ควรบันทึกพร้อมจดจ�ำ เพื่อที่ได้น�ำมา
เปรียบเทียบรสชาติ หรือ Cupping กาแฟในแต่ละครั้งไป ทั้งนี้การ Cupping ควรท�ำเป็นประจ�ำ
เพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญ และการจดจ�ำรสชาติ ของกาแฟแต่ละแบบ แต่ละรสชาติ แต่ละแหล่งผลิต

หลักการชิม

1. จับความรู้สึก
2. ค้นหาจากความทรงจ�ำว่าความรู้สึกนั้นเหมือนหรือคล้ายอะไร
3. อธิบายหรือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจหรือจินตนาการตามได้

ค�ำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชิม

ค�ำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชิมทดสอบคุณภาพกาแฟที่ใช้บ่อยๆ และควรรู้จัก มีดังนี้
		 Aroma หมายถึง กลิ่นกาแฟที่รู้สึกสัมผัสได้ด้วยจมูก
		 Taste หมายถึง ความรู้สึกที่สัมผัสได้ด้วยลิ้น
		 Flavour หมายถึง ความหอมหวาน รวมทั้งรสชาติกาแฟ รู้สึกสัมผัสได้ด้วยลิ้นในปาก
		 Acidity หมายถึง รสเปรีย้ วของกรด เป็นรสชาติพนื้ ฐานของเมล็ดกาแฟซึง่ มีสารละลาย
ที่มีกรดอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ กาแฟแต่ละชนิดจะมีความเป็น acidity แตกต่างกัน กาแฟ
อาราบิก้าจะมีความเป็น acidity สูงกว่ากาแฟโรบัสต้า
		 Bitter หมายถึง รสขม เป็นรสชาติที่รับรู้ได้เมื่อสารละลายกาแฟสัมผัสกับส่วน
โคนลิ้น เทียบได้กับรสควินนิน
		 Body หมายถึง เนือ้ กาแฟ เป็นความรูส้ กึ สัมผัสเนือ้ กาแฟหรือความเข้มข้นของเนือ้ กาแฟ
ที่รู้สึกได้เมื่อกาแฟสัมผัสลิ้นในปาก กาแฟโรบัสต้าจะมีลักษณะเนื้อกาแฟมากกว่ากาแฟอาราบิก้า
		 Rioy หมายถึง รสคล้ายแป้งผสมในเนื้อกาแฟ
		 Sweet หมายถึง รสหวาน
		 Sour หมายถึง รสหมักเปรี้ยว คล้ายน�ำ้ ส้มสายชู หรือกรดน�้ำส้ม
		 Burnt หมายถึง ไหม้ เป็นกลิน่ หรือรสของกาแฟทีไ่ ด้รบั ความร้อนสูงเกินไป ท�ำให้เมล็ด
หรือเนื้อกาแฟไหม้
		 Fermented หมายถึง กลิ่นและรสเปรี้ยวคล้ายของหมักดอง เนื่องจากการหมัก
เมล็ดกาแฟที่สีเปลือกออกแล้วในน�้ำนานเกินไป เป็นลักษณะไม่พึงประสงค์
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Caramelly หมายถึง กลิ่นคล้ายน�ำ้ ตาลเคี่ยวจนเกือบไหม้
Carbony หมายถึง กลิ่นไหม้ พบในกาแฟที่คั่วแก่
Flats หรือ Dead หมายถึง ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น
Mellow หมายถึง รสชาติกาแฟที่อ่อนจาง ขาด acidity
Nutty หมายถึง รสชาติหรือกลิ่นคล้ายถั่วคั่ว
Earthy หมายถึง กลิ่นคล้ายดิน เกิดจากการตากเมล็ดกาแฟบนดิน
Rancid หมายถึง กลิ่นหืนหรือเหม็นอับ เพราะการเก็บรักษาไม่ดี ชื้น
Rubber หมายถึง กลิ่นคล้ายยางไหม้ หรือยางรัดของ

มาตรฐานเมล็ดกาแฟ
มาตรฐานเมล็ดกาแฟของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ ป ระกาศมาตรฐานเมล็ ด กาแฟตามมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรในลั ก ษณะมาตรฐานสมั ค รใจ
ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการผลิตและเป็นมาตรการป้องกันสินค้ากาแฟ
ด้อยคุณภาพไม่ให้เข้ามาในประเทศ ได้แก่ เมล็ดกาแฟโรบัสต้า ตาม มกษ.5700/2552 และ
เมล็ดกาแฟอาราบิก้า ตามมกษ. 5701/2552 ดังนี้

คุณภาพทั่วไป

ไม่มีกลิ่นผิดปกติ
● มีสีตรงตามชนิดและกระบวนการผลิตของเมล็ดกาแฟ
● มี ค วามชื้ น ไม่ เ กิ น สั ด ส่ ว นโดยน�้ ำ หนั ก ร้ อ ยละ 13 ส� ำ หรั บ เมล็ ด กาแฟที่ ไ ม่ ต ้ อ ง
		 เก็บรักษา และหรือขนส่งเป็นระยะเวลาไม่นาน
● มี ค วามชื้ น ไม่ เ กิ น สั ด ส่ ว นโดยน�้ ำ หนั ก ร้ อ ยละ 12.5 ส� ำ หรั บ เมล็ ด กาแฟที่ ไ ม่ ต ้ อ ง
		 เก็บรักษา และหรือขนส่งเป็นระยะเวลานาน
● ไม่ พ บร่ อ งรอยการเข้ า ท� ำ ลายเมล็ ด กาแฟของด้ ว งเมล็ ด กาแฟ (Coffee Bean
		 Weevil) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Araecerus fasciculatus
● มีข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด
●
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นิยามข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟ
เมล็ดด�ำ (Black Bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีสีด�ำภายใน และ/หรือภายนอกเมล็ด
มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ด
เมล็ดที่มีกลิ่นผิดปกติ (Off - odour Bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
กลิ่นหมักบูด หรือกลิ่นแปลกปลอม เช่น กลิ่นปุ๋ย กลิ่นสารเคมี หรือกลิ่นรา
เมล็ดขึ้นรา ( Moldy Bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะการเข้าท�ำลายของเชื้อรา
เมล็ดแตก (Broken Bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่แตกออกเป็นชิ้นเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของ
กาแฟเต็มเมล็ด
เมล็ดถูกแมลงท�ำลาย หมายถึง เมล็ดกาแฟที่ถูกแมลงกัด แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็นรู
มากกว่า 1 รู
ผลกาแฟแห้ง (Dried Cherry) หมายถึง ผลกาแฟที่ผ่านกรรมวิธีการท�ำให้แห้ง จนได้ผล
กาแฟแห้งที่ยังไม่ได้สีเปลือกออก รวมทั้งเมล็ดกาแฟที่มีเปลือกติดบางส่วน
สิ่งแปลกปลอม (Foreign Matter) หมายถึง สิ่งเจือปนทางกายภาพอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมล็ด
กาแฟ เช่น เศษหิน ดิน เศษไม้ รวมทั้งเปลือกและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ
เมล็ดไม่สมบูรณ์ หมายถึง เมล็ดที่มีลักษณะเหี่ยวย่น ลีบ เบา
ข้ อ บกพร่ อ งรวม หมายถึ ง ปริ ม าณโดยน�้ ำ หนั ก ของข้ อ บกพร่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ร วมกั น
ได้แก่ เมล็ดด�ำ เมล็ดขึ้นรา เมล็ดแตก เมล็ดไม่สมบูรณ์ เมล็ดถูกแมลงท�ำลาย ผลกาแฟแห้ง
และสิ่งแปลกปลอม

เกณฑ์ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟ
ข้อบกพร่อง
เมล็ดด�ำ
เมล็ดขึ้นรา
เมล็ดแตก
เมล็ดถูกแมลงท�ำลาย
ผลกาแฟแห้ง
สิ่งแปลกปลอม
ข้อบกพร่องรวม
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สัดส่วนโดยน�ำ้ หนัก (%)
กาแฟโรบัสต้า
กาแฟอาราบิก้า
2
0.5
0.5
0.5
2
1.5
4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
7
3

ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ขนาดของเมล็ดกาแฟ (กรณีมีการคัดขนาด)
รหัส
ขนาด
1
2
3
4

ขนาดของเมล็ดกาแฟ (mm)
≥ 7.1
6.3 - < 7.1
5.6 - < 6.3
< 5.6

เมล็ดกาแฟที่ค้างอยู่บนตะแกรงร่อนหมายเลขต่างๆ
ตามมาตรฐาน ISO 4150:1991 (sieve No.)
18
16
14
-

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
เมล็ดกาแฟแต่ละขนาด ให้พบเมล็ดกาแฟที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าในชั้นถัดไป
หนึ่งชั้นได้ไม่เกินสัดส่วนโดยน�้ำหนักร้อยละ 10
สารปนเปื้อน
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อก�ำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร
ที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน ในกรณีที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งผลิตและระบบการผลิต ประวัติการ
ตรวจพบการปนเปื้อน แสดงว่าเมล็ดกาแฟมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของออคราทอกซิน เอ
ในปริมาณสูง ให้ตรวจปริมาณออคราทอกซิน เอ ในเมล็ดกาแฟ และพบได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม
สารพิษตกค้าง
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก�ำหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้
สุขลักษณะ
การผลิตและการปฏิบตั ติ อ่ เมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาในขัน้ ตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา
และการขนส่ง ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภค โดยให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนของสารออคราทอกซิน เอ ในกาแฟ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

105

การบรรจุ
บรรจุเมล็ดกาแฟในภาชนะบรรจุทไี่ ม่มรี อยขาดหรือรอยรัว่ สะอาด ปราศจากสิง่ แปลกปลอม
สารตกค้างในระดับทีท่ ำ� ให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภค และกลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์ สามารถป้องกันการ
ปนเปื้อนและความชื้นจากภายนอก และมีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง
ฉลาก
ให้แสดงฉลากตามข้อก�ำหนดของกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และอย่างน้อยต้องมีขอ้ ความระบุใน
เอกสารก�ำกับสินค้าหรือฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องอ่านได้ชัดเจน
ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของเมล็ดกาแฟ กรณีไม่สามารถมองเห็นเมล็ดกาแฟจากภายนอกภาชนะบรรจุ
ให้ระบุข้อความว่า “เมล็ดกาแฟ” หรือ “กาแฟกะลา” และชนิดกาแฟเป็น “กาแฟโรบัสต้า”
หรือ “กาแฟอาราบิก้า”
ขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
น�ำ้ หนักสุทธิ เป็นหน่วยในระบบเมตริก (Metric System)
ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่าย ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้จ�ำหน่าย
และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี)
ฤดูกาล (ปี) ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรก�ำหนด หรือ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง
กรณีทผี่ ลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ ต้องใช้ขอ้ ความเป็นภาษาไทย และกรณีทผี่ ลิตเพือ่ การ
ส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้
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สิ่งเจือปน (เศษวัสดุอื่นๆ)

สิ่งเจือปน (เปลือกและเยื่อหุ้ม
เมล็ดกาแฟ)
มีผลกาแฟปน

เมล็ดแตกหัก

เมล็ดถูกมอดเจาะ

ปัญหา
เมล็ดด�ำ

- เกิดจากการตาก และ/หรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม

- เกิดจากขนาดผลกาแฟเล็กเกินไป ท�ำให้เครื่องสีไม่สามารถกะเทาะเปลือกได้

- ควรสีกาแฟ 2 ครั้ง
- คัดขนาดผลกาแฟให้ใกล้เคียงกันก่อนน�ำไปสี
- เก็บผลกาแฟ พยายามอย่าให้มีกิ่งก้านปะปนมากับผลกาแฟ
- ควรท�ำความสะอาดลานตากก่อนทุกครั้ง
- ลานตากช�ำรุดให้ซ่อมแซมก่อน หรือจะใช้ตาข่ายรองก่อนตากผล
กาแฟ
- ก่อนท�ำการสีผลกาแฟ ให้ตรวจสอบเครือ่ งสีกอ่ นทุกครัง้ น�ำเอาเศษ
เหล็ก เศษหิน ออกให้หมด

การแก้ไข
- อย่าตากเมล็ดกาแฟหนาเกิน 5 เซนติเมตร
- ไม่ควรเก็บเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยว
- อย่าปล่อยให้เมล็ดกาแฟเปียกฝนและไม่เก็บในที่ชื้น
- เกิดจากมอดเจาะผลกาแฟ ท�ำให้เมล็ดกาแฟด้อยคุณภาพ เพราะมอดกาแฟจะเจาะ - หลังจากเก็บผลกาแฟแล้ว น�ำไปลอยน�้ำ แยกส่วนลอยน�ำ้ ออก
เข้าไปกินส่วนของเนื้อเยื่อภายในเนื้อในของเมล็ดกาแฟ จนเหลือเฉพาะส่วนเปลือก
- ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งตายคาต้น ผลกาแฟแห้ง แล้วน�ำไปเผาท�ำลาย
- ป้องกันก�ำจัดมอดกาแฟแบบผสมผสาน
- เกิดจากใช้เครือ่ งสีไม่ถกู ต้องในการสีผลกาแฟ โดยการปรับไม่ได้ขนาด โดยเฉพาะเครือ่ ง - ใช้เครื่องสีเมล็ดกาแฟชนิดหินขัดหรือลูกยาง
สีใบมีดจะท�ำให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกหักมากกว่าการใช้เครื่องสีแบบหินขัดหรือลูกยาง - ให้ปรับช่องว่างระหว่างลูกยางกับลูกหินให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม
- คัดขนาดผลกาแฟให้ใกล้เคียงกันก่อนน�ำไปสี
- เกิดจากการสีเปลือก โดยการปรับความแรงของพัดลมและเครื่องสีเบาเกินไป
- ควรเร่งพัดลมเครื่องสีให้แรงขึ้น

สาเหตุ
- เกิดจากการหมัก หรือการตากหนา หรือการตากเปียกน�ำ้ ฝน จะมีกลิ่นบูดเน่า
- เกิดจากการเก็บเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยว

สาเหตุของเมล็ดกาแฟไม่ได้คุณภาพ
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การแปรรูป

					 และการใช้ประโยชน์
ชนิดของกาแฟ
1. กาแฟคั่ว (Roasted Coffee) เป็นกาแฟที่ได้จากการน�ำเมล็ดกาแฟมาคั่วแล้วบด

ชงด้วยน�้ำร้อน สารส�ำคัญที่ให้กลิ่นและรสของกาแฟจะถูกละลายปลดปล่อยออกมาในน�ำ้ กาแฟ

2. กาแฟส�ำเร็จรูป (Instant Coffee) เป็นกาแฟทีช่ งละลายในน�ำ้ ร้อนได้หมดทันที

โดยไม่มีกากกาแฟเหลืออยู่ สะดวกต่อการเก็บรักษา และการดื่มชง กลิ่นรสไม่ค่อยแปรปรวน
กาแฟชนิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน – ญี่ปุ่น ชื่อ Satori Kato ในปี
ค.ศ. 1901 และได้รับความนิยมในเวลาต่อมา รวมทั้งในประเทศไทย ลักษณะของกาแฟส�ำเร็จรูป
มี 4 แบบ คือ ผงละเอียด เกล็ดฟู เกล็ดแข็ง และเกล็ดแท่ง วิธีการผลิตกาแฟส�ำเร็จรูปโดยทั่วไป
มี 2 แบบ คือ
การผลิตในระบบพ่นแห้ง (Spray Drying) โดยการคั่วเมล็ดกาแฟ น�ำไปต้ม
แล้วพ่นน�้ำกาแฟเป็นละอองฝอยละเอียดผ่านไปในอากาศร้อน น�้ำจะถูกระเหยออกไปจนเหลือ
แต่ผงกาแฟเป็นผงละเอียด แต่หากใช้กระบวนการท�ำซ�้ำๆ อย่างต่อเนื่อง จะได้ลักษณะกาแฟ
ที่เป็นเกล็ดฟู ท�ำให้มีการละลายดีขึ้น
การผลิ ต ในระบบเย็ น (Freeze Drying) โดยการน�ำน�้ำกาแฟเข้มข้นไป
แช่ เ ย็ น จั ด ต�่ ำ กว่ า จุ ด เยื อ กแข็ ง ภายใต้ ค วามดั น สู ง จนเป็ น เกล็ ด เพื่ อ ระเหยน�้ ำ อย่ า งรวดเร็ ว
โดยไม่ต้องเปลี่ยนสภาพ จะได้กาแฟส�ำเร็จรูปในรูปเกล็ดแข็งที่สามารถเก็บรักษากลิ่นหอมและ
รสชาติของกาแฟได้ดี
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การผลิตกาแฟส�ำเร็จรูปโดยทั่วไป เมล็ดกาแฟ 2.6 กิโลกรัม สามารถผลิตกาแฟส�ำเร็จรูป
ได้ 1 กิโลกรัม อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะที่แตกต่างกันของเมล็ดกาแฟ เช่น
พันธุ์ คุณภาพเมล็ด เป็นต้น

3. กาแฟส� ำเร็จรูปชนิดปรุงส� ำ เร็จ เป็นกาแฟที่น�ำกาแฟส�ำเร็จรูปมาปรุงรส

เพื่อให้สะดวกต่อการบริโภค ด้วยการผสมน�้ ำตาลและครีมเทียมไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น กาแฟ
ทรี อิน วัน (3:1) กาแฟทรี โอ (Tri O) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกาแฟส�ำเร็จรูปบางชนิดปรุงแต่ง
ให้เกิดกลิ่น สี รสของกาแฟที่แปลกใหม่ เช่น กาแฟผสมคาราเมล กาแฟกลิ่นวนิลา เป็นต้น รวมทั้ง
กาแฟส�ำเร็จรูปผสมสารสกัดจากพืชและสารอื่นๆ เช่น ถั่วขาว โสม เป็นต้น เพื่อให้มีสรรพคุณ
ด้านต่างๆ สนองความต้องการผู้บริโภค

4. กาแฟสกัดคาเฟอีน (Decaffeinated Coffee) เป็นกาแฟที่ถูกสกัดสาร

คาเฟอีนออกไป ถูกคิดค้นโดย Ludwig Roselius ผู้น�ำเข้ากาแฟชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1901
โดยใช้การสกัดด้วยไอน�้ำและสารละลายคลอรีนรวมกัน และได้จดลิขสิทธิ์ รวมทั้งผลิตกาแฟ
ปลอดคาเฟอีนออกจ�ำหน่ายภายใต้ชอื่ Kaffee – Hag ปัจจุบนั การสกัดสารคาเฟอีนมีหลายวิธขี นึ้ อยูก่ บั
ตัวท�ำละลาย เช่น เมธิลีน คลอไรด์ (methylene chloride) เอททิล อซีเตต (ethyl acetate)

5. กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม (Ready to Drink Coffee) เป็นกาแฟชงส�ำเร็จ

บรรจุกระป๋องหรือขวด สามารถดื่มได้ทันที ผลิตครั้งแรกในปี ค.ศ. 1969 โดยชาวญี่ปุ่น ส่วนหนึ่ง
เนื่ อ งมาจากความนิ ย มใช้ เ ครื่ อ งขายอั ต โนมั ติ ต่ อ มาได้ รั บ ความนิ ย มในประเทศแถบเอเซี ย
ซึ่งมีอากาศร้อน จึงต้องการเครื่องดื่มเย็นๆ

การคั่วกาแฟ
การคั่วกาแฟเป็นวิธีการแปรรูปเพื่อสร้างกลิ่นและรสชาติกาแฟ โดยการน� ำเมล็ดกาแฟ
มาผ่านความร้อนในภาชนะ หรือเครื่องคั่ว โดย
ใช้ ร ะยะเวลาและอุ ณ หภู มิ ข องความร้ อ นที่
แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ
ทางเคมี แ ละทางกายภาพของเมล็ ด กาแฟ
เมล็ดกาแฟมีการขยายตัวใหญ่ขึ้น เปลี่ยนสี
กลิ่น รสชาติ และมีความหนาแน่นลดลง
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องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย คาเฟอีน กรดคลอโรจินิค
(น�้ำมันกาแฟ หรือ coffee oil) ไนอาซิน และกรดลินดิก องค์ประกอบทางเคมีอื่นๆ ได้แก่ น�ำ้ ตาล
ไขมัน โปรตีน น�้ำ วิตามินชนิดต่างๆ ได้แก่ ไทอามีน (B1) ไรโบฟลาวิน (B2) ไพรีด๊อกซีน (B6)
โคบาลามิน (B6) กรดแอสคอร์บิก กรดเพนโตเทนิค กรดโฟลิค และโคลีน รวมทั้งแป้งและไฟเบอร์
โดยทั่วไปมักจะพูดถึงคาเฟอีนมากที่สุด คาเฟอีนเป็นสารพวกอัลคาลอยด์ มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ส่วนกลางของสมอง ท�ำให้รา่ งกายตืน่ ตัว กระปรีก้ ระเปร่า จึงใช้เป็นเครือ่ งดืม่ กระตุน้ ช่วยการท�ำงาน
ให้สดชื่น แต่ถ้าใช้ในปริมาณสูง จะออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ ซึ่งค่าความปลอดภัยของการบริโภค
คาเฟอีนอยู่ที่ 100 – 300 มิลลิกรัม เท่ากับดื่มกาแฟธรรมดาประมาณ 2 – 4 ถ้วยต่อวัน
การคั่วเมล็ดต้องให้เมล็ดกาแฟได้รับความร้อนสม�่ำเสมอเท่ากันทุกเมล็ด ท�ำให้นำ�้ มันหอม
ระเหยและสารประกอบกลิ่น รสต่างๆ ถูกปล่อยออกมา เวลาและอุณหภูมิเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการคั่วกาแฟ ปกติอุณหภูมิที่ใช้อยู่ระหว่าง 195 – 245 องศาเซลเซียส ระยะเวลาประมาณ
10 – 30 นาที สีของเมล็ดกาแฟขึ้นกับระดับการคั่วแก่ – อ่อน

ระดับการคั่ว

การคั่ ว กาแฟแบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ใหญ่ ไ ด้
3 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับก็ยังมีระดับแยกย่อย
ออกไปอีก คือ
1. การคั่ ว อ่ อ น (Light roast,
Half – city roast) สีของเมล็ดกาแฟจะมี
สี น�้ ำ ตาลอ่ อ น คล้ า ยสี ข องของเปลื อ กต้ น
อบเชย ผิวเมล็ดกาแฟแห้ง ไม่มีน�้ำมันออกมา
จากเมล็ด จะให้กลิ่นบางๆ รสชาติเปรี้ยวน�ำ
ไม่ขมมากนัก อาจไปทางหวาน เรียกกาแฟคั่วลักษณะนี้ว่า “แบบอังกฤษ” (New English roast)
หรือ “ซินนามอน” (Cinnamon roast) การคั่วระดับนี้จะแสดงลักษณะเฉพาะของเมล็ด
กาแฟได้ดีที่สุด จึงเหมาะส�ำหรับกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงที่ต้องการเน้นเอกลักษณ์ และ
รสชาติ เ ฉพาะตั ว ที่ ม าจากแหล่ ง ปลู ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เช่ น เมล็ ด กาแฟจากเกาะชวา เคนย่ า
โคน่ า จากฮาวาย และบลู เ มาเทนจากจาไมก้ า เป็ น ต้ น เพราะจะเก็ บ รสชาติ ดั้ ง เดิ ม ไว้
ได้ ดี ก ว่ า เป็ น กาแฟรสอ่ อ น ส่ ว นใหญ่ ก ารชงกาแฟประเภทนี้ มั ก ผสมนมหรื อ ครี ม เหมาะ
ส�ำหรับดื่มช่วงเวลาเช้า
2. การคั่วปานกลาง (Medium roast) สีของเมล็ดกาแฟจะมีสีน�้ำตาลเข้มขึ้น
โดยไม่มีน�้ำมันเคลือบผิวเมล็ด เรียกกาแฟคั่วลักษณะนี้ว่าแบบอเมริกัน (American roast)
หรือแบบธรรมดา (Regular) ถ้าคัว่ เข้มขึน้ อีกเล็กน้อย จนเมล็ดมีสนี �้ำตาลเข้มและมีน�้ำมันเคลือบผิว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

111

เมล็ดกาแฟเล็กน้อย เรียกคั่วแบบ Full city roast โดยกาแฟจะมีรสเปรี้ยวลดลง มีรสกลมกล่อม
และกลิ่นหอมมากขึ้น หากคั่วให้เข้มยิ่งขึ้นจนเมล็ดกาแฟมีสีน�้ำตาลเข้มขึ้นไปและมีน�้ำมันเคลือบ
บนผิว เรียกว่ากาแฟแบบเวียนนา (Viennese roast) รสชาติกาแฟเริ่มมีกลิ่นไหม้เล็กน้อย
ท�ำให้รสชาติจากแหล่งปลูกถูกบดบังด้วยรสชาติจากการคั่ว
3. การคั่วแบบเข้ม (Dark roast) สีของเมล็ดกาแฟจะมีสีนำ�้ ตาลเข้มถึงน�้ำตาลด�ำ
ผิวเมล็ดกาแฟมีน�้ำมันซึมออกมา มีกลิ่นและรสขม เป็นการคั่วที่ใช้อุณหภูมิสูงขึ้นหรือใช้เวลา
ในการคั่วนานขึ้น ถ้าเมล็ดกาแฟคั่วมีสีนำ�้ ตาลเข้มถึงน�ำ้ ตาลด�ำ มีนำ�้ มันเยิ้มที่ผิวเมล็ดมากขึ้น เรียก
ว่าแบบคอนทิเนนทัล (Continental roast) หรือแบบฝรั่งเศส (French roast) แต่ถ้าคั่วจนเมล็ด
กาแฟเป็นสีน�้ำตาลเข้มมากขึ้นจนเป็นสีด�ำ และมีน�้ำมันเยิ้มออกมามาก มีความหอมจากกลิ่นไหม้
มีรสขม เรียกว่าแบบอิตาลี ( Italian roast) หรือแบบเอสเพรสโซ่ (Espresso roast)
โรงคั่วบางแห่งคั่วกาแฟออกมาได้สีของเมล็ดกาแฟเหมือนกัน แต่อาจเรียกชื่อระดับการ
คั่วแตกต่างกันก็ได้ เช่น ระดับการคั่วอ่อนของโรงคั่วหนึ่งอาจจะเป็นคั่วกลางของอีกโรงคั่วหนึ่ง
จึงต้องมีเครื่องมือวัดสีของเมล็ดกาแฟ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น Agtron Color –
SCAA (Specialty Coffee Association of America) หรือ Colorette ของค่าย Probat
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือวัดสีแสดงผลของค่าสีเป็นหน่วยตัวเลข ซึง่ เป็นการหาค่าจากตัวเลขเพือ่ น�ำมาสือ่ สาร
ให้เข้าใจเป็นค่ามาตรฐานเดียวกัน หรืออาจใช้ตัวอย่างเมล็ดกาแฟไว้เปรียบเทียบสีระดับต่างๆ
ซึ่งเป็นวิธีแบบง่าย
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กระบวนการคั่ว

กระบวนการคั่วแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขัน
้ ตอนการระเหยน�้ำ เมือ่ เมล็ดกาแฟได้รบั ความร้อนก็จะเริม่ ระเหยน�้ำ ส่งผลให้เกิด
ไอน�้ำในเมล็ดกาแฟ ดันให้เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ่พองขึ้นจากเดิม อัตราการระเหยน�้ำเร็วหรือ
ช้าขึ้นกับพลังงานความร้อนที่ใช้ในการคั่วกาแฟ ถ้าใช้พลังความร้อนมาก การระเหยน�้ ำจะเกิด
เร็ ว กว่ า การคั่ ว ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานความร้ อ นน้ อ ย โดยปกติ ก าแฟจะสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก ในระหว่ า ง
การคั่วประมาณ 14 – 23 % ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของการคั่ว และความชื้นของเมล็ด
กาแฟก่ อ นคั่ ว ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการสู ญ เสี ย น�้ ำ และส่ ว นน้ อ ยเกิ ด จากการสู ญ เสี ย ก๊ า ซจาก
ปฏิกริยาการคั่ว
2. ขั้นตอนการคั่ว เกิดต่อเนื่องจากขั้นตอนการระเหยน�้ำ เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญและ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าต่ า งๆ มากมาย เมล็ ด กาแฟเปลี่ ย นจากสี เ ขี ย วอมเทาเป็ น สี น�้ำ ตาลจากการท�ำ
ปฏิกริยาระหว่างกรดและน�้ำตาล โดยเกิดขึ้นต่อเนื่อง ท�ำให้ได้สีน�้ำตาลสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ
ตั้ ง แต่ สี น�้ ำ ตาลอ่ อ น น�้ ำ ตาลเข้ ม น�้ ำ ตาลด� ำ จนถึ ง สี ด� ำ และมี น�้ ำ มั น กาแฟซึ ม ออกมาจาก
เมล็ดกาแฟ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ระดับการคัว่ ยิง่ คัว่ เข้มมากจะมีสเี ข้มและมีนำ�้ มันออกมามาก นอกจากนี้
ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในเมล็ดกาแฟ ได้แก่ การสลายสารเคมีอินทรีย์ เช่น
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แล้วสร้างสารเคมีใหม่ขึ้นมาหลากหลายชนิด ซึ่งมีผลต่อกลิ่น
และรสชาติกาแฟ ส�ำหรับอากาศร้อนที่ผ่านออกมาจากเครื่องคั่ว จะมีฝุ่นและกากเยื่อเมล็ดกาแฟ
(silver skin) ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเมล็ดกาแฟติดออกมาด้วย รวมทั้งควันก๊าซที่เกิดจาก
ปฎิกริยาในเมล็ดกาแฟ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน โดย
จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการคั่ว ทั้งนี้ สี กลิ่น และรสชาติของเมล็ดกาแฟคั่ว จะแตกต่างกันตาม
ชนิดพันธุ์ แหล่งปลูก กระบวนการผลิต และกระบวนการคั่ว
3. ขัน
้ ตอนการลดความร้อน เป็นการท�ำให้เมล็ดกาแฟเย็นลงเพือ่ หยุดปฏิกริยาการคัว่
เมื่อเมล็ดกาแฟได้สี กลิ่น และรสชาติตามความต้องการแล้ว โดยการเทเมล็ดกาแฟออกจากถังคั่ว
ลงในถาดที่มีพายกวนวนตลอด และมีพัดลมดูดอากาศ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็น
โดยทัว่ ไปเมล็ดกาแฟคัว่ ทีอ่ อกจากเครือ่ งจะมีอณ
ุ หภูมิ 140 – 200 องศาเซลเซียส เมือ่ เข้าสูข่ นั้ ตอน
การลดความร้อน ปฏิกริยาภายในเมล็ดกาแฟยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆ
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เครื่องคั่วกาแฟ

เครื่องคั่วกาแฟที่นิยมโดยทั่วไปส�ำหรับโรงคั่ว เป็นแบบ drum roaster ประกอบด้วย
อุปกรณ์หลัก ดังนี้
1. ตัวเครือ่ งคัว่ กาแฟ เป็นแบบถังหมุนแนวนอน ท�ำด้วยเหล็กสแตนเลส มีฉนวนกันความร้อน
2. เครื่องให้ความร้อน เป็นแก๊สหรือไฟฟ้า
3. ถังเป่าเย็น เพื่อท�ำให้เมล็ดกาแฟคั่วเย็นลงอย่างรวดเร็ว โดยการกวนให้เมล็ดเคลื่อนไหว
มีพัดลมเป่าดูดอากาศผ่านเมล็ดกาแฟ เพื่อช่วยถ่ายเทความร้อน

การผสมกาแฟ (Coffee Blend)
การผสมกาแฟ คือการผสมกาแฟที่มีความแตกต่างกันทางสายพันธุ์ แหล่งปลูก กระบวน
การผลิต ฯลฯ เพื่อให้ได้กาแฟที่มีกลิ่น รสชาติ เนื้อกาแฟ และราคาตรงตามความต้องการของ
ผู้ขายหรือผู้บริโภค โดยมีทั้งการผสมกาแฟพันธุ์เดียวกัน แต่มาจากคนละแหล่งผลิต เช่น กาแฟ
อาราบิก้าไทยผสมกับกาแฟอาราบิก้าโคลัมเบีย หรือการผสมกาแฟคนละสายพันธุ์ เช่น กาแฟ
อาราบิก้าผสมกับกาแฟโรบัสต้า เป็นต้น ซึ่งสามารถผสมกาแฟได้ทั้งก่อนการคั่วและหลังการคั่ว
ถ้าผสมเมล็ดกาแฟก่อนการคั่ว จะได้เมล็ดกาแฟคั่วที่มีสีแตกต่างกัน เนื่องจากคุณสมบัติของเมล็ด
กาแฟแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เมล็ดกาแฟที่มีขนาดเล็กหรือมีความชื้นน้อยกว่า จะเกิดปฏิกริยา
การคั่วก่อนเมล็ดกาแฟที่มีขนาดใหญ่หรือมีความชื้นมากกว่า แต่ถ้าผสมเมล็ดกาแฟหลังการคั่ว
จะได้สีของเมล็ดกาแฟคั่วเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

การบดเมล็ดกาแฟ (Grinding Coffee)
เมล็ ด กาแฟคั่ ว ก่ อ นชงดื่ ม ต้ อ งผ่ า นกระบวนการบดเสี ย ก่ อ น เพื่ อ ท� ำ ให้ เ มล็ ด กาแฟ
เป็นผง ท�ำให้มีปริมาณผิวพื้นของกาแฟที่สัมผัสน�้ำมากขึ้น สารละลายน�้ำและสารระเหยต่างๆ
ถูกสกัดออกมาได้ง่ายด้วยน�้ำร้อนที่รินผ่านไป
บนผงกาแฟ ขณะเดี ย วกั น การบดมี ผ ลต่ อ
การสูญเสียกลิ่นและรสชาติกาแฟคั่วได้มาก
เช่นเดียวกัน เพราะผงกาแฟจะมีพื้นผิวสัมผัส
กับอากาศได้มากขึ้น การดื่มกาแฟให้อร่อย
จึงควรใช้กาแฟผงจากเมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จ
ใหม่ๆ หากจ�ำเป็นต้องเก็บกาแฟไว้นานกว่า
หนึง่ อาทิตย์ ควรเก็บไว้ในสภาพของกาแฟเมล็ด
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ซึ่งจะคงคุณภาพได้นานกว่ากาแฟบด ทั้งนี้ ไม่ควรบดเมล็ด
กาแฟทันทีหลังการคั่ว ควรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
เพื่อให้เมล็ดกาแฟปล่อยก๊าซที่ยังคงเหลือจากปฏิกริยาการคั่ว
ออกมาก่อน
การบดกาแฟให้ละเอียดมากหรือน้อยขึ้นกับวิธีการและ
เครื่องมือในการชงกาแฟ ถ้าเป็นวิธีที่ใช้เวลาให้น�้ำไหลผ่านผง
กาแฟนาน จะใช้กาแฟบดหยาบกว่าวิธที ใี่ ช้เวลาน้อย การบดเมล็ด
กาแฟจึงควรบดให้มขี นาดเหมาะสมกับเครือ่ งชง เช่น ผงกาแฟบด
หยาบเหมาะส�ำหรับการชงแบบก้านกด ผงกาแฟบดหยาบปาน
กลางเหมาะส�ำหรับการชงแบบหยดและแบบสูญญากาศ ผงกาแฟแบบบดละเอียดเหมาะส�ำหรับ
การชงแบบเอสเพรสโซ่ กาแฟที่บดหยาบจะให้รสชาติกาแฟอ่อนกว่ากาแฟที่บดละเอียด

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับกาแฟคั่ว
ออกซิ เ จน ความชื้ น และความร้ อ นเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การท� ำ ลายคุ ณ ภาพ
ของกาแฟ ท�ำให้กลิ่นหอมลดลง มีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนไป บรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วทั้งแบบเมล็ด
และแบบผง ควรบรรจุ ใ นถุ ง สู ญ ญากาศ หรื อ ถุ ง ที่ มี ว าล์ ว ระบายก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ที่ยังคงมีอยู่ในเมล็ดกาแฟคั่วและถูกระบาย
ออกมาอย่างต่อเนื่องหลังการคั่ว ประมาณ
2 สัปดาห์ แต่ป้องกันไม่ให้อากาศภายนอก
เข้ า ไปภายในถุ ง ได้ ถุ ง ควรมี ก ารเคลื อ บ
หลายชั้น (ลามิเนต) และเป็นอลูมิเนียมฟอยล์
ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ป ้ อ งกั น แสงจากภายนอก
ท�ำให้กาแฟคั่วสูญเสียกลิ่นและรสชาติช้าลง

การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟคั่ว
หลังเปิดถุงบรรจุกาแฟคั่วแล้ว ควรเก็บกาแฟคั่วในภาชนะที่มีฝาปิดแน่น อากาศเข้าไม่ได้
เก็บไว้ในที่มีความเย็น แห้ง และไม่โดนแสงแดด เก็บห่างจากสิ่งของหรืออาหารที่มีกลิ่นแรง
เมล็ดกาแฟคั่วไม่ควรเก็บนานเกิน 3 เดือน กาแฟที่บดแล้วจะเก็บได้นานน้อยกว่า เพราะ
กาแฟบดแล้วมีผวิ สัมผัสอากาศและความชืน้ มากกว่า โดยปกติแล้วไม่ควรเก็บกาแฟคัว่ บดนานเกิน
กว่า 1 สัปดาห์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

115

การชงกาแฟคั่วบด
การชงกาแฟเป็นวิธีการท�ำให้ผงกาแฟสัมผัสกับน�้ำนานพอที่จะขับกลิ่นและรสชาติกาแฟ
ออกมา การชงกาแฟมีหลายวิธี ดังนี้
1. การชงโดยถุงชง (Chinese style) เป็นกาแฟที่คนไทยดื่มกันมานาน วิธีการชงโดยการ
ตักน�้ำร้อนเทลงไปบนผงกาแฟที่ใส่อยู่ในถุงผ้ากรอง น�้ำกาแฟจะซึมผ่านผ้ากรองสู่ภาชนะรองรับ
ด้านล่าง แล้วจึงรินน�ำ้ กาแฟจากภาชนะนัน้ ลงสูถ่ ว้ ยกาแฟทีใ่ ส่นำ�้ ตาลหรือนมข้น คนให้เข้ากันจะได้
กาแฟรสเข้มข้น หวานมันตามความชอบของแต่ละบุคคล
2. การชงแบบใช้กระดาษกรองหรือแบบหยด (Filter method, Drip maker) เป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกในการชงเพื่อดื่มในระดับครัวเรือน โดยการเทน�้ ำร้อนจน
เกือบเดือดลงบนผงกาแฟบดหยาบปานกลางทีอ่ ยูบ่ นกระดาษกรอง รอให้น�้ำกาแฟหยดผ่านกระดาษ
กรองลงมาในถ้วยกาแฟหรือโถแก้วที่รองรับด้านล่าง
3. การชงแบบใช้เครื่องชงแบบก้านกด (Coffee Press,
French Press) เป็ น การชงที่ ส ะดวกอี ก วิ ธี ห นึ่ ง โดยใส่
ผงกาแฟบดชนิ ด หยาบลงในเหยื อ กแก้ ว เทน�้ ำ ร้ อ นจน
เกือบเดือดลงไป คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 3 – 5 นาที
ค่ อ ยๆ กดแผ่ น กรองโลหะที่ มี ต าข่ า ยละเอี ย ดลงไป เพื่ อ
แยกกากกาแฟออกจากน�้ำกาแฟ โดยผงกาแฟจะอยู่ด้านล่าง
ของเหยื อ ก ส่ ว นน�้ ำ กาแฟอยู ่ ด ้ า นบน จากนั้ น จึ ง ริ น น�้ ำ
กาแฟลงในถ้ ว ย การชงวิ ธี นี้ จ ะมี น�้ ำ มั น และสารแขวนลอย
อยู ่ ใ นน�้ ำ กาแฟมากกว่ า การชงโดยใช้ ก ระดาษกรอง นั ก ดื่ ม
กาแฟจ� ำ นวนมากชอบดื่มกาแฟแบบนี้ เพราะมี ทั้ ง ความมั น
และเข้มข้นได้รสชาติ
4. การชงแบบใช้เครื่องชงแบบสูญญากาศ (Vacuum method) เป็นเครื่องชงประกอบ
ด้วยกระบอกแก้ว 2 ชิ้น กระบอกแก้วด้านล่างใส่นำ�้ เย็น กระบอกแก้วด้านบนใส่ผงกาแฟ ให้ความ
ร้อนจนน�้ำเดือด น�ำ้ เดือดจะถูกดันผ่านท่อขึ้นไปสู่กระบอกแก้วด้านบนสัมผัสกับผงกาแฟ น�ำความ
ร้อนออก คนน�้ำกับผงกาแฟให้เข้ากัน ปล่อยให้น�้ำกาแฟไหลผ่านตัวกรองผงกาแฟลงมาสู่ด้านล่าง
น�ำกระบอกแก้วส่วนบนออก รินน�้ำกาแฟใส่ถ้วย
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5. การชงในเหยือก เป็นวิธีการ
ชงที่ ง ่ า ยและสะดวก มั ก ใช้ ใ นการชง
กาแฟที่ มี คุ ณ ภาพดี โดยใส่ ผ งกาแฟ
บดหยาบลงในเหยื อ กดิ น เผาที่ อุ ่ น แล้ ว
เทน�้ ำ ร้ อ นจนเกื อ บเดื อ ดลงบนผงกาแฟ
ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ จึงรินน�้ำกาแฟลงในถ้วยกาแฟ
เหยื อ กที่ ใ ช้ ใ นการชงกาแฟแบบนี้ มั ก มี ตั ว กรอง
ตะกอนเพื่อป้องกันไม่ให้กากกาแฟตกลงในถ้วยกาแฟ
6. การชงโดยน�้ำเย็น วิธีนี้เหมาะกับการดื่มกาแฟเย็น
เริ่มจากผสมผงกาแฟบดค่อนข้างหยาบกับน�้ ำเย็นในภาชนะใดๆ ก็ได้ (ผงกาแฟ 500 กรัม
ผสมน�ำ้ เย็น 1 ลิตร) คนให้เข้ากัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้อง 10 – 12 ชั่วโมง หลังจากนั้น
ริ น ส่ ว นของน�้ ำ กาแฟไว้ ใ นภาชนะอี ก ใบหนึ่ ง น� ำ ไปแช่ เ ย็ น ไว้ เวลาดื่ ม ก็ ริ น กาแฟลงในถ้ ว ย
ประมาณ ¼ ถ้วย แล้วเติมน�ำ้ ร้อนลงไปในถ้วยให้เต็มและดื่มได้ทันที หรือน�ำไปผสมน�้ำเชื่อมแล้ว
เติมน�้ำแข็งลงไปก็ได้ หัวเชื้อกาแฟสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายสัปดาห์ วิธีชงแบบนี้เชื่อว่า
มีผลดีกับกระเพาะอาหาร เพราะน�้ำมันธรรมชาติของกาแฟถูกสกัดออกมาน้อย น�้ำกาแฟที่ได้
จะมีความเป็นกรดน้อยด้วย
7. การชงแบบใช้เครื่องชงเอสเพรสโซ่ (Espresso) ค�ำว่า “เอสเพรสโซ่ (Espresso)”
ความหมายที่รู้จักกันดี หมายถึง กาแฟที่ชงผ่านเครื่องชงกาแฟที่ใช้ความดันสูงไหลผ่านกาแฟคั่ว
ในระดับปานกลางถึงคั่วแก่ที่บดเป็นผงละเอียด โดยใช้เวลา 20 - 30 วินาที จะได้กาแฟที่มีลักษณะ
ด�ำเข้ม รสชาติเข้มข้น มีฟองกาแฟสีทอง (crema) ลอยอยูด่ า้ นบน โดยทัว่ ไปมักดืม่ กาแฟเอสเพรสโซ่
โดยไม่ปรุงด้วยน�้ำตาลหรือนม เวลาเสิร์ฟจะใช้แก้วเล็กขนาด 1 ออนซ์ / 1 ชอต (single shot)
หรือ 2 ออนซ์ / 2 ชอต (double shot) ปริมาณการกลั่นกาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ช็อต จะใช้ปริมาณ
กาแฟผง 7 – 10 กรัม ต่อน�้ำ 1 ออนซ์ หรือ 30 มิลลิลิตร หรือ 2 ชอต ใช้ปริมาณกาแฟผง
14 – 18 กรัม ต่อน�ำ้ 2 ออนซ์ หรือ 60 มิลลิลิตร
กาแฟเอสเพรสโซ่เป็นส่วนประกอบตั้งต้นพื้นฐานในการชงกาแฟแบบอื่นๆ เช่น ลาเต้
คาปูชิโน่ มอคค่า กาแฟเย็น เป็นต้น ดังนั้น การกลั่นกาแฟเอสเพรสโซ่ให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์
(perfect shot) จึงมีความส�ำคัญมาก จ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ความช�ำนาญในการฝึกฝน เนื่องจาก
มีขนั้ ตอนทีล่ ะเอียดอ่อนหลายขัน้ ตอน เช่น การคัดเลือกเมล็ดกาแฟ การบดเมล็ดกาแฟ การใส่ปริมาณ
ผงกาแฟ น�้ำหนักในการกดผงกาแฟในตะแกรงชง แรงดันน�้ำ อุณหภูมิ และเวลาในการกลั่นที่พอดี
เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่มีหลายขนาด ทั้งขนาดที่ใช้ในครัวเรือน หรือแบบการค้า
สามารถชงได้จ�ำนวนมาก บางชนิดมีอุปกรณ์เพิ่ม เช่น เครื่องท�ำฟองนม เป็นต้น เครื่องชง
ที่ได้มาตรฐาน มักเป็นเครื่องชงแบบการค้า เพราะสามารถให้อุณหภูมิ แรงดัน ปั๊มน�้ำที่คงที่กว่า
ท�ำให้สามารถชงกาแฟได้คุณภาพตามต้องการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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เครื่องดื่มกาแฟคั่วบดแบบต่างๆ
คาปูชิโน่ เป็นกาแฟที่มีลักษณะของฟองนมที่พูนเป็นยอดอยู่บนปากถ้วย ซึ่งเป็นที่มา

ของชื่อคาปูชิโน เพราะมองแล้วเหมือนส่วนของจีวรที่พับมาคลุมศรีษะเป็นหมวกของพระคาปูชิน
ในนิกายโรมันคาทอลิค ประกอบด้วย กาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ช็อต นมร้อน (ประมาณ 150 – 170
องศาเซลเซียส) และนมที่เป่าจนเป็นฟอง อย่างละ 1 ส่วน โดยฟองนมอยู่บนสุด โรยผงโกโก้หรือ
ผงอบเชยเล็กน้อย

มอคค่า ค�ำว่า มอคค่า (Mocha) หมายถึงช็อคโกแลต ประกอบด้วย กาแฟเอสเพรสโซ่

1 ช็อต นมร้อน และน�้ำเชื่อมช็อคโกแลตหรือช็อคโกแลตร้อน อาจราดด้วยวิปครีมแล้วโรยด้วย
ผงช็อคโกแลตก็ได้

ลาเต้ ค�ำว่า ลาเต้ (Latte) ในภาษาอิตาเลีย่ น หมายถึงนม ประกอบด้วย กาแฟเอสเพรสโซ่

1 ช็อต กับนมอุ่นร้อนจากไอน�้ำ 2 ส่วน เติมรสชาติด้วยน�ำ้ ตาล

อเมริกาโน่ ประกอบด้วย กาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ช็อต เติมน�้ำร้อนจนเต็มถ้วย กาแฟขนาด

ปกติหรือใหญ่กว่า กาแฟชนิดนี้นิยมดื่มกันในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอสเพรสโซ่มอคดิอาโต้ ประกอบด้วย กาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ช็อต เติมด้วยฟองนมอัตรา

ประมาณ 15 มิลลิลิตรต่อ 1 ช้อนโต๊ะของฟองนม

เอสเพรสโซ่คอนานญา คือ กาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ช็อต แต่งหน้าด้วยวิปครีม
เอสเพรสโซ่คอร์เรตโต คือ กาแฟเอสเพรสโซ่ฉาบด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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แคฟเฟ รอแยล คื อ กาแฟด� ำ

หนึ่ ง ถ้ ว ย น� ำ น�้ ำ ตาลก้ อ นวางบนช้ อ นกาแฟ
ถื อ ไว้ เ หนื อ ถ้ ว ยกาแฟ เทเหล้ า เบอร์ เ บิ้ น ลง
1 ออนซ์ บ นน�้ ำ ตาล ให้ เ หล้ า ลงไปในกาแฟ
จุ ด ไฟบนน�้ ำ ตาลจนไหม้ ห มด คนกาแฟ
ให้เข้ากัน

กาแฟโซดา โดยเติมน�้ำแข็งลงในแก้ว เทกาแฟครึ่งถ้วย ใส่โซดาหรือโคล่าลงไปหนึ่งใน

สี่ถ้วย ประดับด้วยมะนาวฝาน

กาแฟโบราณ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมของไทย ประกอบด้วย กาแฟ

ไทยคั่วแก่เข้ม เมื่อน�ำมาชงน�้ำร้อนผ่านกาแฟในถุงชง เติมน�้ำตาลและน�้ำแข็งเป็นโอเลี้ยง ถ้าเป็น
กาแฟด�ำร้อนเติมนมข้นหวาน เรียกว่าโกปี้หรือโอยัวะ ถ้าเป็นกาแฟเย็นใส่นมข้น เรียกว่ายกล้อ
ถ้าราดด้วยนมสด จะได้กาแฟเย็น รสชาติหวานเย็นชื่นใจ

การชงกาแฟคั่วบดให้อร่อย
1. กาแฟควรเป็นกาแฟใหม่ บดละเอียดขนาดเหมาะสมกับวิธีชง
2. ใช้น�้ำบริสุทธิ์ สะอาด ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารเคมีและสิ่งเจือปนต่างๆ
3. อุณหภูมิน�้ำที่เหมาะสมส�ำหรับการชงกาแฟ คือ 90 – 96 องศาเซลเซียส หรือน�้ำเดือด
ยกลงและปล่อยทิ้งไว้สักครู่ น�้ำเดือดจัดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะลวกผงกาแฟ ท�ำให้ส่วน
ไขมันที่เป็นแหล่งให้กลิ่นและรสเสียไป ท�ำให้ได้กาแฟรสขม
4. ความละเอียดของผงกาแฟควรเหมาะสมกับอุปกรณ์การชงแต่ละประเภท ซึ่งต้องการ
ความละเอียดของผงกาแฟต่างกัน มีผลต่อรสชาติของกาแฟ
5. มีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างน�้ำกับกาแฟในแต่ละวิธีการชง เช่น วิธีใช้กระดาษกรอง
หรือก้านกด สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ ผงกาแฟ 10 กรัม ต่อน�้ำ 180 มิลลิลิตร
5. ดื่มหลังชงกาแฟใหม่ๆ จะได้กาแฟที่หอมกรุ่นและรสชาติดี
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการต้ม/ชงกาแฟและแก้วกาแฟต้องสะอาด ปราศจากคราบหรือ
กลิ่นต่างๆ ซึ่งท�ำให้มีผลต่อกลิ่นและรสชาติกาแฟ
7. ไม่ควรน�ำกาแฟทีช่ งไว้นานแล้วมาอุน่ ให้รอ้ นอีกครัง้ ควรต้มกาแฟใหม่และต้มในปริมาณ
ที่ต้องการเท่านั้น เพราะกาแฟจะมีรสชาติดีที่สุด
8. เมล็ดกาแฟคั่วบดที่ใช้แล้ว ไม่นำ� กลับมาใช้ชงอีก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
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องค์ประกอบของเครื่องดื่มกาแฟ
เครื่องดื่มกาแฟ 1 ถ้วย ปริมาตร 180 มิลลิลิตร (ผงกาแฟ 10 กรัม หรือประมาณ
2 ช้อนโต๊ะ) มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
องค์ประกอบของกาแฟ
คาเฟอีน
กรดคลอโรจินิค
น�้ำตาลรีดิวซิ่ง
คาร์โบไฮเดรต
เป็ปไทด์
โพแทสเซียม
ไตรโกเนลลิน
แร่ธาตุอื่นๆ
กรด
ความเป็นกรด – ด่าง
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ปริมาณ (%)
8.25
18.15
1.45
19.9
6.0
10.0
5.15
13.6
17.3
4.9 – 5.2

การส่งเสริม

และพัฒนาการผลิตกาแฟ

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีบทบาท
หน้าที่ส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิต และจัดการสินค้าเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น เป็นหน่วยงานหนึ่งในส� ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนากาแฟ

แนวทางส่งเสริมและพัฒนากาแฟ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
2. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
3. โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. การจัดประกวดกาแฟในงาน มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
จังหวัดเชียงใหม่
5. จัดตั้ง และพัฒนากลุ่มผู้ปลูกกาแฟ และวิสาหกิจชุมชน
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1. หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกาแฟส�ำคัญอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศ
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปี 2555 ประเทศไทยมีพื้นที่กาแฟให้ผล 306,112 ไร่ ผลผลิต
41,461 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 135 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตรวม 6,232.54 บาท/ไร่ และต้นทุน
เฉลี่ย 46.17 บาท/กิโลกรัม โดยกาแฟโรบัสต้ามีแหล่งผลิตส�ำคัญในภาคใต้และกาแฟอาราบิก้า
มีแหล่งผลิตส�ำคัญในภาคเหนือ อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกและผลผลิต ในภาคใต้มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าทดแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน
ในขณะที่พื้นที่ปลูกและผลผลิตในภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคากาแฟช่วงที่ผ่านมา
อยู่ในเกณฑ์ดี ท�ำให้เกษตรกรขยายการปลูกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัญหาการผลิตกาแฟที่ส�ำคัญของไทย
ได้แก่ ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง และผลผลิตต่อไร่ต�่ำ ซึ่งต้นทุนการผลิตกว่าร้อยละ 60 มาจาก
ค่าแรงงาน และค่าปุย๋ ส่วนสาเหตุทที่ �ำให้ผลผลิตกาแฟต่อไร่ต�่ำ เนือ่ งมาจากเกษตรกรขาดการดูแล
รักษาอย่างถูกต้อง เช่น การตัดแต่งกิง่ การป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขาดการปรับปรุงบ�ำรุงดินอย่างเหมาะสมกับสภาพดินและความต้องการพืช ซึ่งสภาพพื้นที่/
ดินที่ปลูกกาแฟ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง ดินมีการชะล้าง และมีความเป็นกรดสูง ท�ำให้ดิน
เสื่อมสภาพ และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้นกาแฟ
โรบัสต้าส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดการตัดฟื้นต้นกาแฟ (การตัดท�ำสาว) ท�ำให้ผลผลิตต่อไร่ต�่ำ
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีจ�ำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟของประเทศไทย
ให้มีต้นทุนการผลิตต�่ำ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตให้ต�่ำลง เน้นการปรับปรุงบ�ำรุงดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช
การท�ำปุ๋ยหมักใช้เองจากเปลือกกาแฟ/วัสดุเหลือใช้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การตัดฟื้น
ต้นกาแฟที่มีอายุมาก และอื่นๆ ตามสภาพปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกรให้พร้อมส�ำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต กาแฟให้ แ ก่ เ กษตรกร
รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรน�ำความรู้ไปปฏิบัติ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เป้าหมาย
เกษตรกร 1,500 ราย ในพืน้ ทีด่ �ำเนินการ
11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ล�ำปาง แพร่ พะเยา ตาก
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4. วิธีการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตกาแฟ และมีการปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ
โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร
			 ● คั ด เลื อ กพื้ น ที่ / กลุ ่ ม เป้ า หมาย ภาคใต้ เน้ น พื้ น ที่ ส วนกาแฟที่ มี อ ายุ ม าก
ส่วนภาคเหนือเน้นพื้นที่สวนกาแฟที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี และให้ผลผลิตแล้ว เนื่องจากเป็นลักษณะ
พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องไม่ปลูกร่วมกับยางพารา หรือปาล์มน�้ำมัน
			 ● จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดต้นทุน กลุ่มละ
ประมาณ 25 คน โดยจัดภายในกลุม่ เกษตรกร/สถาบันเกษตรทีม่ กี ารรวมกลุม่ อยูแ่ ล้ว หรือรวมกลุม่
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
			 ● กระบวนการเรียนรู้ เน้นการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของเกษตรกร โดยด�ำเนินการ
จัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
				 n การวิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตกาแฟของเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็น
สาเหตุท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูง และ/หรือผลผลิตต่อไร่ต�่ำ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกาแฟ/ลดต้นทุนการผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพพื้นที่
				 n การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร โดยเลือกประเด็นการถ่ายทอด
ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือล�ำดับความส�ำคัญของสภาพปัญหาที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ของเกษตรกร เน้นถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เช่น
การท�ำปุ๋ยหมักใช้เองจากเปลือกกาแฟและวัสดุเหลือใช้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การตรวจ
วิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง การใส่ปูนเพื่อปรับสภาพเป็น
กรดของดิน การป้องกันก�ำจัดมอดกาแฟ/ศัตรูกาแฟอื่นๆ แบบผสมผสาน การตัดท�ำสาวต้นกาแฟ
การตัดแต่งกิง่ การเปลีย่ นพันธุด์ ที ดแทนต้นเสือ่ มโทรม เป็นต้น ยกเว้นภาคใต้ให้จดั ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในประเด็นการตัดท�ำสาวต้นกาแฟเป็นล�ำดับแรก และเพิม่ ประเด็นอืน่ ๆ ตามสภาพปัญหาทีพ่ บในพืน้ ที่
ทั้งนี้ จ�ำนวนประเด็นในการถ่ายทอดขึ้นกับความจ�ำเป็นเร่งด่วน/ความส�ำคัญของสภาพปัญหา
			 ● สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ของเกษตรกร กลุ่มละ 1 จุดๆ ละ 1 ไร่
โดยปัจจัยการผลิตทีส่ นับสนุนจะต้องสอดคล้อง
กั บ ประเด็ น ในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ น
พื้นที่นั้นๆ เช่น วัสดุส�ำหรับท�ำปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมี (เชิงเดี่ยว หรือปุ๋ยผสม) ปูนปรับ
สภาพดิ น ต้ น กาแฟพั น ธุ ์ ดี (ทดแทนต้ น
เสื่อมโทรม) สารเคมี/วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช เป็ น ต้ น โดยพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

123

จัดท�ำแปลงเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติเกษตรกร ให้เลือกแปลงกาแฟที่ให้ผลผลิตต�่ำ/ต้นทุนการผลิตสูง
และมี ก ารปลู ก กาแฟเป็ น พื ช เดี่ ย วหรื อ พื ช หลั ก เป็ น ล� ำ ดั บ แรก หากเป็ น กรณี ป ลู ก ร่ ว มกั บ
พืชอื่น ต้องไม่ปลูกร่วมกับยางพารา หรือปาล์มน�้ำมัน ทั้งนี้ เกษตรกรเจ้าของแปลงฝึกปฏิบัติ
ต้องเต็มใจปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ และยินดีให้ใช้แปลงเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติและ
ถ่ายทอดความรู้
			 ● สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ ดิ น ให้ กั บ เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ โดย
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ในการแนะน�ำการใช้ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เหมาะ
กับสภาพดิน และความต้องการของพืช)
			 ● สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้
น�ำไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต/เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งท�ำให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น
			 ● แนะน�ำเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการบันทึกข้อมูลผลผลิต/ต้นทุนการผลิตกาแฟ
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ
หรือระหว่างแปลงที่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำกับแปลงที่ปฏิบัติอยู่เดิม
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
		 5.1 ผลผลิต
		 ● เกษตรกร จ�ำนวน 1,500 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกาแฟ
		 5.2 ผลลัพธ์
		 ● เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ท�ำให้มีต้นทุนการผลิต
ลดลง (รายได้เพิ่มขึ้น)
		 5.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน
		 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและ
จัดการสินค้ากาแฟ
		 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรมีการน�ำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ท�ำให้มีต้นทุนการผลิตลดลง (รายได้เพิ่มขึ้น)
		 5.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		 เกษตรกรมีความรู้ และน�ำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน
การผลิต และ/หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟไทย เพือ่ เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญและเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด
ชนิดหนึ่งของโลก กาแฟที่น�ำมาดื่มมาจากเมล็ดภายในผลกาแฟ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการแยกเนื้อ
กะเทาะให้เหลือแต่เมล็ด และท�ำให้แห้งก่อน เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟ หรือที่เรียกว่าสารกาแฟ
ก่อนที่น�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟชนิดต่างๆ ต่อไป ปัจจุบันเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ของไทย
เป็นสินค้าวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานแปรรูปภายในประเทศ ส�ำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟส่งออก
ต่างประเทศ และจ�ำหน่ายภายในประเทศ เนื่องจากความต้องการของโรงงานแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กาแฟส�ำเร็จรูปของไทยสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าดาวเด่น
ทีม่ ศี กั ยภาพสร้างรายได้ในตลาดอาเซียน เนือ่ งจากมีอตั ราการเจริญเติบโตของการส่งออกมากกว่า
การน�ำเข้าของอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งผลิตภัณฑ์กาแฟของไทยมีความได้เปรียบ
จากวัตถุดบิ หลักในการผลิต คือ เมล็ดกาแฟไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และโรงงานแปรรูปของไทยมีเทคโนโลยี
ในการผลิตที่ทันสมัยกว่าประเทศหลายประเทศในอาเซียน อย่างไรก็ตาม จากระดับราคากาแฟ
ที่อยู่เกณฑ์ดีและปริมาณความต้องการของโรงานแปรรูปที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ท�ำให้เกษตรกรเริ่ม
ไม่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ ประกอบกับในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา มีการระบาด
ของมอดเจาะผลกาแฟ ท�ำให้เมล็ดกาแฟของไทย ซึ่งเดิมมีจุดเด่นด้านคุณภาพ เริ่มมีคุณภาพความ
ปลอดภัยลดลง
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น สิ น ค้ า กาแฟของไทย จึ ง ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับน�ำมาผลิตเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟของไทยที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย สู ่ ต ลาดโลก โดยคุ ณ ภาพเมล็ ด กาแฟที่ ดี
จะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นที่ปลูกที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกี่ยว
กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟตามมาตรฐาน รวมถึงการบรรจุและ
เก็บรักษาเมล็ดกาแฟอย่างถูกวิธีก่อนส่งจ�ำหน่ายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
		 2.1 เพือ่ พัฒนาความรูข้ องเกษตรกร รวมทัง้ สนับสนุนให้เกษตรกรน�ำความรูไ้ ปปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟให้เป็นสินค้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย
		 2.2 เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้ากาแฟไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพ
3. เป้าหมาย/สถานที่ด�ำเนินงาน
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จ�ำนวน 1,500 ราย ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ล�ำปาง แพร่ พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี
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4. กิจกรรมและวิธีการด�ำเนินงาน
		 4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร
			 4.1.1 คัดเลือกพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ โดยเลือกพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ
ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า ต้องมีพื้นที่สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 700 เมตร ขึ้นไป และควรมี
การรวมกลุม่ เกษตรกรในการผลิตและ/หรือการจ�ำหน่ายผลผลิตกาแฟ (ผลเชอรี่ กาแฟกะลา และ/
หรือสารกาแฟ) เช่น กลุม่ ส่งเสริมการผลิต วิสาหกิจชุมชน กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ เป็นต้น หากพืน้ ที่
ที่ด�ำเนินการยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้
			 4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มละประมาณ 30 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง ประกอบด้วย
			 ครั้งที่ 1 - วิเคราะห์สภาพพื้นที่ สภาพการผลิตและสภาพการตลาดของกลุ่ม
ทั้งด้านที่เป็นจุดแข็ง (เพื่อการสนับสนุนให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป) และด้านที่เป็นจุดอ่อน (เพื่อการ
แก้ไขปัญหา) และระดมความคิดเพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนากาแฟให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม ทั้งนี้อาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที เช่น ผู้รับซื้อ ผู้รวบรวม
ผู้แปรรูป ผู้น�ำชุมชน เป็นต้น เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบด้าน

			 ครั้งที่ 2 - ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพกาแฟ ตามประเด็นที่ได้จาก
การวิเคราะห์ของกลุม่ เช่น การปลูกกาแฟสายพันธุท์ เี่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ การตรวจวิเคราะห์ดนิ
การจัดการสวนกาแฟ การป้องกันก�ำจัดมอดและศัตรูพืชอื่นๆ การเก็บเกี่ยว การผลิตกาแฟกะลา/
สารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟ การบรรจุและเก็บรักษา รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาและพื้นที่
			 4.1.3 ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด/
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ รวบรวมสรุปประเด็น
ที่ได้จากการจัดเวทีเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ น�ำมา
วิเคราะห์ ประมวล สรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
กาแฟของจังหวัด/อ�ำเภอ
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		 4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
		 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ตามประเด็นที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของกลุ่ม เช่น
			 n พันธุ์กาแฟโรบัสต้า (ส�ำหรับปลูกทดแทนพันธุ์อาราบิก้าในพื้นที่ต�่ำกว่า
700 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล)
			 n กับดักมอด กรรไกรตัดแต่งกิ่ง และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
(ส�ำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาศัตรูพืชระบาด)
			 n วัสดุอุปกรณ์ท�ำลานตากลดความชื้น เช่น พลาสติก ตาข่าย ไนล่อน
โครงไม้ไผ่ฯ (ส�ำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาเมล็ดกาแฟมีความชื้นสูง)
			 n วัสดุอุปกรณ์สีเปลือกกาแฟ/ท�ำกาแฟกะลา (ส�ำหรับพื้นที่ที่จำ� หน่ายกาแฟ
ในลักษณะผลเชอรี่และห่างไกลตลาด)
			 n วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว บรรจุ และเก็บรักษา เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน
กระสอบป่าน ผ้าพลาสติกปูรองผลผลิตฯ (ส�ำหรับพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาไม่ถูกต้อง)
			 n วัสดุอุปกรณ์ในการคัดคุณภาพผลผลิต เช่น อุปกรณ์วัดความชื้น ตาแกรง
คัดขนาด ฯ (ส�ำหรับพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาการจ�ำหน่ายเมล็ดกาแฟในลักษณะคัดเกรด) ทั้งนี้
อาจเลือกเพียงประเด็นเดียวที่เป็นประเด็นเน้นหนัก หรือหลายประเด็นรวมกัน หรือประเด็นอื่นๆ
ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม
		 4.3 จัดเวทีระดมความคิดเห็นผูเ้ กีย่ วข้องสร้างขีดความสามารถการแข่งขันกาแฟไทย
		 จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านคุณภาพ
กาแฟไทย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบการ (ผู้รวบรวม ผู้รับซื้อ ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก ร้านกาแฟ) จ�ำนวน 1 ครั้ง
3 วัน รวม 80 คน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งระดมความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกาแฟไทย
5. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
		 5.1 ผลผลิต
			 5.1.1 เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้รับการถ่ายทอดความรู้ จ�ำนวน 1,500 ราย
			 5.1.2 เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรได้รบั การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์สำ� หรับพัฒนา
คุณภาพเมล็ดกาแฟ จ�ำนวน 50 กลุ่ม
			 5.1.3 มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็น เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 5.1.4 ได้รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟไทย จ�ำนวน
1 เรื่อง
		 5.2 ผลลัพธ์
		 จ�ำนวนเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีการน�ำความรู้
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ
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โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
หลักการและเหตุผล
กาแฟเป็ นพืชเศรษฐกิจส� ำ คั ญชนิดหนึ่ ง ของไทย พื้ น ที่ ป ลู ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กาแฟพั น ธุ ์
โรบัสต้า ประมาณร้อยละ 93 ซึ่งปลูกในภาคใต้ เช่น จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่
นครศรีธรรมราช ส่วนพันธุ์อาราบิก้า ประมาณร้อยละ 7 ปลูกในภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน และในปี 2551 ไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 29,432 ครัวเรือน ผลผลิตต่อไร่
เฉลี่ย 130 กก. ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 39.06 บาท/กก. ประเทศไทยผลิตกาแฟเป็นอันดับ 3 ในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม กาแฟไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับราคากาแฟ
ที่น�ำเข้า เพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่า (ต้นทุนการผลิตของเวียดนามปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 33 บาท)
โดยในปี 2551 ไทยน�ำเข้าเมล็ดกาแฟ 14,822.34 ตัน มูลค่า 1,187.33 ล้านบาท และกาแฟ
ส�ำเร็จรูป 2,888.84 ตัน มูลค่า 639.17 ล้านบาท และหากเปิดตลาดตามข้อตกลง FTA จะส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปยังเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดกาแฟและอุตสาหกรรมทั้งระบบ รัฐบาลจึงได้มีการขอ
ชะลอการเปิดตลาดไว้ระยะหนึ่งตั้งแต่ปี 2549 โดยมีมาตรการรองรับ คือ เร่งรัดลดต้นทุนการผลิต
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาพันธุ์ สนับสนุนการรวมกลุม่ เกษตรกรในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ผูป้ ระกอบการและเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนากาแฟใน
ลักษณะบูรณาการ และปรับเปลีย่ นทัศนคติในเชิงระบบเพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
ได้ รวมทัง้ ลดพืน้ ทีป่ ลูกกาแฟทีไ่ ม่เหมาะสม และส่งเสริมการบริโภคกาแฟทีผ่ ลิตในประเทศ ทัง้ นีจ้ ะ
มีการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2553
จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ส�ำคัญ มีพื้นที่ปลูกกาแฟรวมกัน
ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งประเทศ มีพื้นที่ให้ผลผลิต 310,562 ไร่ ได้ผลผลิต
ประมาณ 40,385 ตัน (ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ซึ่งปัญหาในการผลิตกาแฟ ได้แก่
ผลผลิตต่อไร่ตำ�่ เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสวนกาแฟที่ดี สถาบันเกษตรกร
ทีม่ กี ารผลิตกาแฟยังต้องการได้รบั การสนับสนุนให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้
ด้านการแปรรูป การตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ 3 สถาบัน ยังมีศักยภาพ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ เช่น กาแฟ 3 IN 1 กาแฟคั่วบด กาแฟพร้อมดื่ม ซึ่งมีตลาดรองรับ
ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อกาแฟเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ดังนั้น
ภาครัฐจึงมีความจ�ำเป็นต้องสนับสนุนในเรื่องเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินการ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยในการจัดซื้อสารกาแฟ
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป ซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ และ
เพิ่มความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสามารถลดผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ได้ระดับหนึ่ง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตกาแฟและเพิ่มคุณภาพผลผลิตกาแฟ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ากาแฟ โดยส่งเสริมให้มีการแปรรูปกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ
ของสถาบันเกษตรกร
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการในจังหวัดชุมพร และระนอง โดยส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและ
เกษตรกรชาวสวนกาแฟ สมาชิกของสถาบันเกษตรกรจ�ำนวน 3 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
เขาทะลุ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ�ำกัด จังหวัดชุมพร และกลุ่มเกษตรกรท�ำสวน จปร.
จังหวัดระนอง โดยโครงการแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
2. กิจกรรมด้านการด�ำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่ากาแฟของสถาบันเกษตรกร
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร
ระยะเวลาด�ำเนินการ 7 ปี
ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ
1. ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกกาแฟในแปลงเดี่ยว ก่อนเข้าร่วมโครงการ เพิ่มจาก 200
กิโลกรัม เป็นไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกกาแฟร่วมกับพืชอื่น ก่อนเข้าร่วมโครงการ เพิ่มจาก 143
กิโลกรัม เป็น 180 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. ต้นทุนการผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะต้องไม่มากกว่าร้อยละ 10 ของต้นทุนการผลิต
กาแฟของประเทศเวียดนาม
4. ปริมาณธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่ต�่ ำกว่า
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจก่อนเข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลผลิตกาแฟต่อไร่ของการปลูกกาแฟในแปลงเดี่ยวและแปลงผสม รวมทั้งต้นทุน
การผลิตเป็นไปตามตัวชี้วัดข้อ 1-4
2. เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจ สามารถผลิตกาแฟได้คุณภาพ มีการเก็บรักษากาแฟ
ดิบที่ถูกต้องและมีทางเลือกในการรวมกันขายผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นเจ้าของ
3. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการด�ำเนินธุรกิจกาแฟสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์
กาแฟให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และแข่งขันในตลาดได้
4. สามารถลดผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
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กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกาศ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการปีที่ 1
ประกาศ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่ประสงค์จะร่วม
โครงการ โดยคัดเลือกเกษตรกรจ�ำนวน 30 คน โดยเลือกจากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
จ�ำกัด จ�ำนวน 10 คน กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนเขาทะลุ จ�ำนวน 10 คน และกลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
จปร. จังหวัดระนอง จ�ำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรน�ำร่องต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ กี่ ำ� หนด
ด�ำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดท�ำแปลงตัวอย่าง
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แปลงตั ว อย่ า งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟและลดต้นทุนการผลิต
ท�ำให้กาแฟที่ผลิตได้มีคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี
(FTA) โดยด� ำเนินการจัดท� ำแปลงละ 1 ไร่ ต่อ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ราย ด้วยวิธีการ
ตัดฟืน้ ต้นท�ำสาว การจัดการดินและการบ�ำรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกษตรดีทเี่ หมาะสม โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเน้นวัสดุ ไร่ละ 14,420 บาท
ซึ่งด�ำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมย่อยที่ 3 เตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการปีที่ 1 และ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดอบรม ประชุม ดูงานเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการปีที่ 1 และเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟและลดต้นทุน
การผลิตกาแฟ ด�ำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 4 ประชุม/สัมมนาเตรียมความพร้อมขยายผลการด�ำเนินงาน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงานและบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และสถาบัน
เกษตรกร ด�ำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
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กิจกรรมย่อยที่ 5 ประกาศ ชี้แจง รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท�ำประกาศ ชี้แจง รับสมัครเกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกร
ปีละ 250 คน จ�ำนวน 3 ปี พ.ศ.2554-2556 รวมเป็น 750 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเกษตรกร
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร 3 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนเขาทะลุ อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร และกลุ่ม
เกษตรกรท�ำสวน จปร. อ�ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และมีพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
เป็นอันดับแรก และเมือ่ สมาชิกสถาบันเกษตรกรดังกล่าวสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจ�ำนวน
ให้เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
2. เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ มีความตัง้ ใจจริง และยินดีปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของ
เจ้าหน้าที่
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอายุต้นกาแฟไม่น้อยกว่า 8 ปี พื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า
1 ไร่ และจ�ำนวนต้นกาแฟ ไม่น้อยกว่า 100 ต้น/ไร่ โดยต้องเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน
นส.2 (ใบจอง) นส.3 นส.3ก นส.3ข รวมทัง้ หนังสือแสดงเอกสารสิทธิต์ ามกฎหมายว่าด้วยการจัดการ
ที่ดินเพื่อการครองชีพหรือกฎหมายอื่น เช่น ก.ส.น. ที่ราชพัสดุ น.ค.3 ส.ป.ก. 4-01 ส.ท.ก. เป็นต้น
4. ปลูกกาแฟเป็นพืชเชิงเดีย่ วหรือพืชหลัก ในกรณี
ปลูกกาแฟร่วมกับพืชอืน่ ต้องไม่ปลูกร่วมกับยางพารา และ
ปาล์มน�้ำมัน
5. เมือ่ เข้าร่วมโครงการแล้วจะต้องมีตน้ กาแฟปลูก
อยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 4 ปี
6. ยินยอมเข้าร่วมประชุม/ดูงาน/อบรม/จัดเวที
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรรายอื่น
กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ
วิ เ คราะห์ ส ภาพพื้ น ดิ น ที่ ป ลู ก
กาแฟ ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของดินให้กับเกษตรกรทุกราย
ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินความ
เหมาะสมและข้อจ�ำกัด เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขการจัดการดินที่เหมาะสม ตลอดจน
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจั ด การดิ น
การบ� ำ รุ ง ดิ น ด้ ว ยอิ น ทรี ย วั ต ถุ ด� ำ เนิ น
การโดยกรมพัฒนาที่ดิน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

133

กิจกรรมย่อยที่ 7 ประชุม/ดูงาน/จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
จัดประชุม/ดูงาน/จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร โดยให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟและลดต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
จากการปฏิบัติจริงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีที่ 1 ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ จะร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
ส่ ง ผู ้ แ ทนเป็ น วิ ท ยากร ใน
การถ่ า ยทอดฯ ร่ ว มด้ ว ย
ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้จะ
แบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย
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พิจารณาตามความใกล้เคียงกันของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับวิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ เกษตรกรน�ำร่อง เกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ ฯลฯ) อย่าง
ใกล้ชิด และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด�ำเนินการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 8 จัดท�ำแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
ด�ำเนินการจัดท�ำแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ
โดยด�ำเนินการจัดท�ำแปลงๆ ละ 1 ไร่ ต่อเกษตรกร 1 ราย โดยน�ำความรู้จากการได้รับการถ่ายทอด
วิชาการและการศึกษาดูงาน ทั้งจากหน่วยงานราชการและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีที่ 1

การจัดท�ำแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตกาแฟ

รวมทัง้ เกษตรกรทีป่ ระสบความส�ำเร็จ มาด�ำเนินการทดลองปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เพือ่ ให้เกิดการยอมรับ
และขยายผลในพื้นที่ดินของตนเอง ด�ำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
หลั ง จากเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการปี ที่ 1 และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2, ปีที่ 3, ปีที่ 4 ด�ำเนิน
การจัดท�ำแปลงด้วยตนเองจนเห็นถึงผลส�ำเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว นอกจากจะน�ำไปขยายผลในพืน้ ทีด่ นิ ของตนเอง
แล้ว เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกสถาบันเกษตรกร
ของทั้ง 3 กลุ่ม ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยทั่วไป
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ยังได้ทราบและเห็นถึงผลส�ำเร็จด้วยเช่นกัน จากแปลงตัวอย่างทีม่ กี ระจายทัว่ พืน้ ทีป่ ลูกสถาบันของ
เกษตรกรและความสัมพันธ์ใกล้ชิดของสังคมเกษตรกร ท�ำให้เกิดความสนใจ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู/้ ประสบการณ์กบั เกษตรกรในโครงการ จนกระทัง่ น�ำไปทดลองปฏิบตั ติ ามในพืน้ ทีข่ องตนเอง
โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำในลักษณะเพื่อนแนะน�ำเพื่อน ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการขยายผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมย่อยที่ 9 ประชุมติดตามการด�ำเนินงานโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
และส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ติดตามนิเทศงานการด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมการจัดท�ำแปลง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตกาแฟของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2554-2556

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการจัดท�ำกิจกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และลด
ต้นทุนการผลิตกาแฟตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร โดยด�ำเนินการจัดท�ำ
แปลงส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ตัง้ แต่ปี 2554-2556 เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 720 ราย พื้นที่ 720 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เกษตรกรให้ความสนใจ
ในการตัดท�ำสาวต้นกาแฟ ซึง่ ในปีแรกเกษตรกรจะยังไม่ได้ผลผลิตกาแฟ แต่เกษตรกรสามารถปลูก
พืชแซมอายุสั้นเพื่อเสริมรายได้ในปีแรก ส�ำหรับปีที่ 2 ต้นกาแฟจะมีการเจริญเติบโตสูงตั้งแต่ 1-2
เมตร และจะให้ผลผลิต ผลผลิตทีไ่ ด้รบั จะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วขึน้ อยูก่ บั การจัดการสวนของเกษตรกร
อย่างสม�่ำเสมออย่างยั่งยืน
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การประกวดกาแฟ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
จังหวัดเชียงใหม่
การประกวดกาแฟ
แนวคิดการประกวด
ส่งเสริมและพัฒนากาแฟไทยคุณภาพดีสรู่ ะดับโลก เพิม่ มูลค่า สร้างรายได้ และความยัง่ ยืน
แก่เกษตรกร
ประเภทสิ่งประกวด
เมล็ดกาแฟที่ส่งประกวด มี 1 ประเภท ได้แก่ เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิกา
ข้อก�ำหนดในการประกวด
1. ผู้ส่งประกวดเป็นสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต�ำบล) เป็นผู้รับรอง
สถาบันเกษตรกร ประธานสถาบันเกษตรกรเป็นผูร้ บั รองข้อมูลในใบสมัคร ส�ำหรับสถาบันเกษตรกร
ของต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง และจะต้องมีใบรับรองแหล่ง
ก�ำเนิดสินค้า (Place of origin) มาแสดงด้วย
2. เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลผลิตจากแปลงของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ผู้ส่งประกวดที่ผลิต ในปี 2554/2555 เท่านั้น
3. สถาบันเกษตรกรแต่ละรายส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 สิ่งประกวดๆ ละ
3 กิโลกรัม โดยส่งเป็นสารกาแฟ (เมล็ดกาแฟดิบ) บรรจุในถุงหรือซองกระดาษปิดผนึก หุ้มทับ
ด้วยถุงพลาสติกป้องกันความชื้น กลิ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
4. สิ่งประกวดจากประเทศไทยจะต้องส่งสิ่งประกวด โดยลงทะเบียนทางไปรษณีย์หรือ
ส่งด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์
2554 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2555
5. เมล็ดกาแฟของผูส้ ง่ เข้าประกวดทุกรายจะถูกน�ำมาคัดคุณภาพเบือ้ งต้น โดยใช้ลกั ษณะ
ทางกายภาพเป็นเกณฑ์
6. เมล็ดกาแฟที่ผ่านเกณฑ์การคัดคุณภาพเบื้องต้น จะถูกน�ำมาคั่วในระดับมาตรฐาน
เดียวกัน และบรรจุในซองฟอยด์ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา
09.00-17.00 น. อาคารนิทรรศการใหม่ อาคาร 1 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ์ 2554 อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7. ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา
10.00-12.00 น.
8. เมล็ดกาแฟที่ได้รับรางวัลการประกวด และที่ผ่านเกณฑ์การคัดคุณภาพเบื้องต้น
จะน�ำมาสาธิตชิมกาแฟในวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2555
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9. คณะกรรมการตัดสินการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะไม่ให้รางวัลใด
รางวัลหนึ่ง กรณีที่สิ่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการฯ และค�ำตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิ่งประกวดทุกกรณี
หมายเหตุ : ข้อก�ำหนดที่ 5-6 ผู้จัดประกวดเป็นผู้ด�ำเนินการ
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครส่งสิ่งประกวด
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง จ�ำนวน 1 ฉบับ (กรณีได้รับ
รางวัลการประกวด)
3. ใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Place of origin) (กรณีเป็นสิง่ ประกวดจากต่างประเทศ)
เกณฑ์การตัดสินการประกวด
		 1. การคัดคุณภาพเบื้องต้น
			 1.1 ลักษณะตรงตามพันธุ์ มีสีสม�่ำเสมอ ตรงตามชนิด และกระบวนการผลิต
ของเมล็ดกาแฟ
			 1.2 เปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 12.5 % สัดส่วนโดยน�ำ้ หนัก
			 1.3 ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นดิน กลิ่นหมัก กลิ่นหืน กลิ่นรา กลิ่นสารเคมี
กลิ่นน�้ำมัน กลิ่นไม้ กลิ่นหญ้า กลิ่นภาชนะบรรจุ เป็นต้น
			 1.4 ขนาดเมล็ดกาแฟดิบ (สารกาแฟ) ไม่น้อยกว่า 5.6 มิลลิเมตร
			 1.5 ไม่พบร่องรอยการท�ำลายของด้วงเมล็ดกาแฟ (coffee bean weevil)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Araecerus fasciculatus
			 1.6 มีข้อบกพร่องสัดส่วนโดยน�้ำหนักไม่เกินมาตรฐานที่ก�ำหนด ดังนี้ เมล็ดด�ำ
0.5% เมล็ดขึ้นรา 0.5% เมล็ดแตก 1.5% เมล็ดถูกแมลงท�ำลาย 0.5% ผลกาแฟแห้ง 0.5%
สิ่งแปลกปลอม 0.5% และข้อบกพร่องรวม 3%
		 2. การตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน
			 2.1 คุณภาพด้านกลิ่น : มีกลิ่นหอม และมีความหนักแน่นของกลิ่น
			 2.2 คุณภาพด้านรสชาติ : ได้แก่ รสชาติ (Flavor) กรดเปรี้ยว IAcidity)
เนือ้ สัมผัส (Body) ความรูส้ กึ หลังชิม (After taste) และความชอบโดยรวม (Overall acceptance)
			 2.3 อื่นๆ ได้แก่ ข้อบกพร่อง เปอร์เซ็นต์ความชื้น ขนาดและความสมบูรณ์
ของเมล็ด เมล็ดถูกแมลงท�ำลาย
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
		 1. นายมานพ หาญเทวี
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
		 2. นายชัยวัฒน์ ชุ่มปัน
ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง
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		 3. นายศิริวัง วงษ์สวรรค์
ผู้แทนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
							
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
		 4. นายปฐม มีแก้ว		
ผู้แทนบริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ�ำกัด
		 5. นางนฤมล ทักษอุดม
ผู้แทนสมาคมกาแฟและชาไทย
รางวัลการประกวด
		 จ�ำนวน 1 ประเภท 5 รางวัล ดังนี้
		 รางวัลที่ 1 จ�ำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
		 รางวัลที่ 2 จ�ำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 2,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร
		 รางวัลที่ 3 จ�ำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 1,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร
		 รางวัลชมเชย จ�ำนวน 2 รางวัล เป็นเงิน 500 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร
ผู้ประสานงานการประกวด
		 1. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์
		 2. นางพิสมัย พึ่งวิกรัย
		 3. นายกิสณะ ตันเจริญ
		 กลุ่มส่งแสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร : +66 2940 6079
ผลการประกวดกาแฟ
		 รางวัลที่ 1		
วิสาหกิจชุมชนกาแฟผาฮี้ อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
		 รางวัลที่ 2		
วิสาหกิจชุมชนกาแฟมณีพฤกษ์ อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
		 รางวัลที่ 3		
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
					
ประจ�ำต�ำบลแม่ฮี้ อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		 รางวัลชมเชย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง
					
อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
		 รางวัลชมเชย
กลุม่ ผูป้ ลูกกาแฟบ้านแม่ตอน อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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วิสาหกิจชุมชนปลูกกาแฟผาฮี้

วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ
ดอยหลวง
สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ำกัด

2

4

3

ที่อยู่

084-1901277
077-824133
089-8576850

089-2921919

077-620009
077- 599683

โทรศัพท์

บ้านผาฮี้ หมู่ 10 ต�ำบลโป่งงาม อ�ำเภอแม่สาย
089-4317479
จังหวัดเชียงราย
162 หมู่ 7 ต�ำบลห้วยชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 089-7574887
81 หมู่ 2 ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่สรวย
053-786461
จังหวัดเชียงราย
2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต�ำบลเชิงดอย
053-495078
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนเขาทะลุ
14/1 หมู่ 5 ต�ำบลเขาทะลุ อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร
274 ต�ำบลท่าแซะ อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟ
18 หมู่ 1 ต�ำบลถ�้ำสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
บ้านถ�้ำสิงห์
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนจปร.
137/8 หมู่ 5 ต�ำบลจ.ป.ร อ�ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนกะเปอร์
หมู่2, ต�ำบลกะเปอร์ อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยปลาหลด หมู่ 8 ต�ำบลด่านแม่ละเมา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อสถาบันเกษตรกร

1

4
5
6
กาแฟอาราบิก้า

3

ที่
กาแฟโรบัสต้า
1
2

สถาบันเกษตรกรผลิตกาแฟโรบัสต้าและกาแฟอาราบิก้าของไทย
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วิสาหกิจชุมชนกาแฟภูพยัคฆ์

7

16

13
14
15

12

11

10

9

8

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ
สวนยาหลวง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ
มณีพฤกษ์
กลุ่มผลิตกาแฟอราบิก้า
บ้านใหม่พัฒนา
กลุ่มเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแม่แจ๋ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟ
ห้วยห้อม
กลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่ฮี้
กลุ่มปลูกกาแฟแม่เหาะ
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านหนองห้า
วิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษา
ป่าบ้านขุนลาว

วิสาหกิจชุมชนขุนช้างเคี่ยน

6

5

ชื่อสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนกาแฟสด
บ้านแม่ตอน

ที่

อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

053-699575
084-3639443
084-4851728
089-5575851,
090-5705966

089-5553900

085-6981416

หมู่ 8 ต�ำบลแจ้ซ้อน อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง
หมู่ 1 ต�ำบลแจ้ซ้อน อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง
32 หมู่ 1 ต�ำบลห้วยห้อม อ�ำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ต�ำบลแม่ฮี้ อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ต�ำบลแม่เหาะ อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมู่ 16 ต�ำบลร่มเย็น อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา

087-9212100

081-2879219

086-1794719

089-2617833

โทรศัพท์

207 หมู่ 6 ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ที่อยู่
45 หมู่ 4 ต�ำบลเทพเสด็จ อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 4 ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
หมู่ 12 บ้านน�ำ้ รีพัฒนา ต�ำบลขุนน่าน
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
บ้านสันเจริญ หมู่ 6 ต�ำบลผาทอง
อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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ที่ปรึกษา

นายโอฬาร พิทักษ์
นายน�ำชัย พรหมมีชัย
นายไพรัช หวังดี
นายสุรพล จารุพงศ์
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
นางอรสา ดิสถาพร
นายประสงค์ ประไพตระกูล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เรียบเรียง

นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
นางพิสมัย พึ่งวิกรัย
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดท�ำ

นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
นางอุบลวรรณ อารยพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ

ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

- ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอสวี
- ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอท่าแซะ
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
- ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอกระบุรี
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
- นายพิเชษฐ์ จันทร์ทอง
- ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอปัว
กรมวิชาการเกษตร
- นายมานพ หาญเทวี ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
		 การเกษตรเชียงใหม่
- นายผานิต งานกรณาธิการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
กรมพัฒนาที่ดิน

ปกหลัง

