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การปลูกและดูแลรักษาต้นกาแฟอาราบิก้า 

 

การเพาะกล้าและเตรียมต้นกล้า  

  กาแฟพนัธ์ุราบิก้า วิธีการขยายพนัธ์ุนิยมน าเมล็ดมาขยายพนัธ์ุเน่ืองจาก ว่ากาแฟราบิก้านั้นผสมกัน

ภายในตน้เดียวกนัเวลาน าเมล็ดจากตน้นั้นไปปลูกต่อคุณสมบติัจะไม่แตกต่างจากตน้แม่มากนกัซ่ึงแตกต่างกบั

กาแฟสายพนัธ์ุโรบสัตา้ท่ีตอ้งผสมขา้มกนัระหวา่งตน้จึงท าให้เมล็ดท่ีออกมาเวลาน าไปปลูกต่อจะมีการกลายพนัธ์ุ

ค่อนขา้งมากซ่ึงกาแฟโรบสัตา้จะนิยมขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีแบบไม่อาศยัเพศเป็นส่วนใหญ่เช่น เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ, 

เสียบยอด เป็นตน้  

โดยวธีิการเพาะเมล็ดนั้นจะเร่ิมจากการคดัเลือกเมล็ดจากตน้ท่ี แขง็แรง สมบูรณ์ ลกัษณะดี ไม่มีโรคและแมลง 

และใหผ้ลผลิตมากเมล็ดสวยสม ่าเสมอ จากนั้นเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดท่ีสุกเป็นสีแดงแลว้เท่านั้นแลว้ลา้งเอาเปลือก

และเน้ือออกใหห้มด ใหเ้หลือแต่เมล็ดท่ีเป็นกะลาแลว้ตากเมล็ดในร่มให้แห้ง ประมาณ 2 - 3 วนัแลว้จึงน าไปปลูก

ในตะกร้าพลาสติกท่ีมีรูระบายน ้ ารอบดา้นแลว้ปูพื้นดว้ยหนงัสือพิมพ ์วสัดุเพาะใชท้รายแม่น ้ าหยาบ หรือจะใช้

เป็นอิฐบล็อกวางท าเป็นแนวยาวแทนก็ไดใ้นการเพาะจ านวนมากๆ แลว้แต่ความสะดวกในการท างานโดยวิธีการเพาะ

มี 2 วธีิ คือ 

1. การหวา่นเมล็ด โดยหวา่นใหเ้มล็ดสม ่าเสมอกนัทัว่พื้นท่ี แลว้กลบดว้ยทรายหยาบ ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร 

2. การปลูกแบบเป็นแถว โดย โดยใชส้ันไมไ้ผก่ดลงบนแปลงเป็นร่องเล็กๆ น าเมล็ดกาแฟมาวางเรียงเป็นแถว 

ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างเมล็ดกาแฟ 1 เซนติเมตร เมล็ดกาแฟ 1 กิโลกรัม   

เพาะไดป้ระมาณ 9 ตารางเมตร 

หลงัจากนั้นรดน ้าทุกวนัเชา้เยน็ เมล็ดจะเร่ิมงอกเป็นลกัษณะคลา้ยถัว่งอก ใชเ้วลาประมาณ  45 วนั และจะเร่ิม

ออกใบเล้ียง 2 คู่ใบเรียกวา่ระยะปีกผเีส้ือ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 60 - 75 วนั 56 แลว้รออีกประมาณ 2 - 3 สัปดาห์     

ก็จะเร่ิมออกใบจริงข้ึนมา 2 ใบจึงเร่ิมยา้ยปลูกลงถุงด าขนาด 2 x 7 น้ิว โดยใชว้สัดุปลูก คือ แกลบดิบ 3 ส่วน ปุ๋ย 2 ส่วน 

ดิน 1 ส่วนแลว้รดน ้ าเชา้เยน็ แลว้ฉีดปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 สลบักบัฉีดยากนัเช้ือรา 7-10 วนัคร้ังจนกระทัง่ตน้

กาแฟอายไุด ้6 - 7 เดือนหรือมี 6 - 7 ใบจึงยา้ยน าไปปลูกลงแปลงได ้
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อายุการเกบ็รักษา ระยะเวลาทีใ่ช้ในการงอก และเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมลด็พนัธ์ุอราบิก้า 
 

อายุการเกบ็รักษา ระยะเวลาในการงอก (เดือน) เปอร์เซ็นต์ความงอก 

2 2 95 

4 3 90 

6 5 60 

9 5 40 

12 6 20 

 

 

 
แบบเพาะในตะกร้าพลาสติก 
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แปลงเพาะเมลด็พนัธ์ุแบบใช้อฐิบลอ็กก่อ 

 

 

ต้นกล้าทีพ่ร้อมย้ายลงถุง ด าขนาด 2 X 7 นิว้ มีใบจริงแล้ว 2 ใบอายุประมาณ 75 วนั 
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ปลูกในทรายหยาบเพือ่ให้เวลาถอนไปปลูกในถุงด าแล้วรากไม่ขาดเสียหายมาก 

 

 
หลงัจากถอนแล้วน ามาล้างและเด็ดรากทีย่าวเกินออกก่อนน าไปปลูก 
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น ามาปลูกลงในถุงด าขนาด 2 X 7 นิว้ 

 

 

น าไปวางไว้ในแปลงทีม่ีสแลนพรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์ 
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การเตรียมพืน้ที่และการปลูก 

โดยพื้นท่ีปลูกนั้นถ้าเป็นอราบิก้า ควรเลือกพื้นท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,000 - 2,000 เมตรอุณหภูมิ

ประมาณ 15 - 25 องศาเซลเซียสและถา้เป็นโรบสัตา้ ปลูกไดต้ั้งแต่ระดบัน ้ าทะเลจนถึงความสูงระดบั 1,200 เมตร 

และตอ้งมีความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศเพียงพอ 

ส่วนพื้นท่ีนั้นถ้าเป็นท่ีท่ีมีไมใ้หญ่อยู่แลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งโค่นออกเพราะว่าตน้กาแฟจ าเป็นตอ้งมีร่มเงา   

เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตดว้ยและพื้นท่ีนั้นไม่ควรมีความลาดเอียงเกิน 30 องศาแต่ถา้เกินควรมีการท าขั้นบนัได

เพื่อปลูกดว้ย โดยก่อนปลูกนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมของตน้กลา้ก่อนโดยการค่อยๆน ากาแฟออกมาอยู่

กลางแดดโดยท่ีไม่มีสแลนพรางแสง และ ค่อยๆลดการใหน้ ้าลงเพื่อปรับสภาพก่อนปลูกท่ีแปลงจริงๆ 

ช่วงเวลาท่ีปลูกควรเป็นช่วงตน้หน้าฝน (ประมาณมิถุนายน-กรกฎาคม) เน่ืองจากกาแฟมีน ้ าตลอด      

และตน้กาแฟสามารถตั้งตวัไดเ้ร็วลดอตัราการตายลงไดเ้ยอะ ส าหรับระยะปลูก นั้นถา้เป็นอราบิกา้จะใช้ระยะ 

1.5 x 2 เมตร 1 ไร่ปลูกไดป้ระมาณ 533 ตน้ส าหรับโรบสัตา้ ใชร้ะยะประมาณ 2.5 x 4 เมตร 1 ไร่ปลูกไดป้ระมาณ 

160 ตน้ ก่อนปลูกตอ้งวางแนวและขดุหลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตรแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างออก

จากกนัรองกน้หลุมดว้ย แกลบสดใส่ในอตัรา คร่ึงกระสอบปุ๋ย และปุ๋ยคอกใส่ในอตัรา 1 ใน 3 ของกระสอบปุ๋ย 

ต่อ 1 หลุม แลว้จึงน าดินชั้นบนท่ีแยกไวใ้ส่ลงไปผสมกบัปุ๋ยคอกและแกลบท่ีกน้หลุมแลว้จึงน าตน้กาแฟออกจากถุง

โดยไม่ใหดิ้นแตกแลว้น าตน้กลา้ท่ีมีขนาดเหมาะสมความสูงประมาณ 45 - 50 ซม. มีใบ 6 - 8 คู่ สมบูรณ์แข็งแรง 

ผ่านการฝึกให้ทนทานต่อแสงแดดจดัและการ ขาดน ้ า ในเบ้ืองตน้แลว้  น าตน้กล้าลงปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว ้

กลบดินใหแ้น่น และใชไ้มปั้กท ามุม 45 องศากบัพื้นดิน ใชเ้ชือกมดัตน้กาแฟติดกบัไมใ้ห้แน่น ป้องกนัการโยกคลอน  

คลุมโคนดว้ยเศษหญา้แห้ง ให้ห่างจากตน้ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อรักษาความช้ืนในดิน ถา้พื้นท่ีปลูกนั้น   

เป็นพื้นท่ีท่ีโล่งกลางแจง้ควรมีการกางร่มใหต้น้กาแฟดว้ยโดยอาจจะใชเ้ป็น ทางมะพร้าว สแลน หรือกระสอบไนล่อน

ก็ไดแ้ลว้แต่สะดวก และควรท่ีจะปลูกไมบ้งัร่มใหต้น้กาแฟดว้ยโดยไมบ้งัร่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี คือ 

1. ไมบ้งัร่มชัว่คราว คือไมท่ี้โตเร็ว เช่น ตน้ ตีนเป็ด ทองหลาง ฯลฯ ใชร้ะยะปลูก 6 x 8 เมตร 

2. ไมบ้งัร่มถาวร คือไมเ้ศรษฐกิจท่ีสามารถเก็บผลผลิตเป็นรายไดเ้สริมตน้กาแฟได้ เช่น ตน้มะคาเดเมีย 

ไมผ้ลขนาดใหญ่ต่างๆท่ีมีอายุยืนท่ีสามารถมีอายุยืนไดม้ากกวา่ 60 ปี เพราะวา่ตน้กาแฟจดัเป็นไมผ้ลขนาดกลาง

ท่ีมีอายยุนืกวา่ 60 ปี 
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วางแนวเพือ่เตรียมขุดหลุมปลูกต้นกาแฟ 

 

 

 
หลงัจากปลูกแล้วน าไม้หลกัมาปักเฉียง 45 องศา 
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กาแฟทีป่ลูกกลางแจ้งต้องท าร่มให้ด้วยเพือ่กันแดดตอนบ่าย 

 

การใส่ปุ๋ย 

ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้เหมาะ            

แก่การเจริญเติบโตของตน้กาแฟ  ไดแ้ก่ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยพืชสด  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปุ๋ยหมกัจากเปลือกกาแฟ

ท่ีสีแลว้มาท าเป็นปุ๋ยหมกั  เป็นการใชส่ิ้งของเหลือใหเ้ป็นประโยชน์ลดมลภาวะปุ๋ยอินทรียค์วรใส่อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

ในอตัราคร้ังล่ะ 2 - 6 กิโลกรัม/ตน้ 

ส่วนปุ๋ยเคมี ท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตกาแฟใหสู้งข้ึนและควรใส่ใหต้รงกบัความตอ้งการของกาแฟ 

1. ปีท่ี 1 สูตร 15-15-15 อตัรา 150 กรัม ผสมสูตร 46-0-0 อตัรา  50 กรัม รวม 200 กรัมต่อตน้ แบ่งใส่  

2 คร้ัง  ช่วงตน้ฤดูฝน  และปลายฤดูฝน 

2. ปีท่ี 2 สูตร 15-15-15 อตัรา 150 กรัม ผสมสูตร 46-0-0 อตัรา  50 กรัม รวม 200 กรัมต่อตน้ แบ่งใส่  

2 คร้ัง  ช่วงตน้ฤดูฝน  และปลายฤดูฝน 
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 3. ปีท่ี 3 ใส่ปุ๋ย สูตร  12-12-17 หรือ 13-13-21 อตัรา  600-800 กรัมต่อตน้ต่อปี  แบ่งใส่  2 คร้ัง หลงัดอก

บานประมาณ 3 เดือน และ 6  เดือน ซ่ึงเป็นช่วงกาแฟติดผล ตอ้งการธาตุโปตสัเซียมสูง ในช่วงตน้ฝนควรใส่    

ปุ๋ยอินทรียวตัถุ อตัรา 10-15 กิโลกรัมต่อตน้ เพื่อปรับสภาพดินใหร่้วนซุย 

 4. หลงัเก็บเก่ียวและตดัแต่งก่ิง  ควรใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 อตัรา 100 กรัมต่อตน้ต่อปี   

 5. หลงัแต่งก่ิง เม่ือดอกบานไดป้ระมาณ 3 เดือน  และ 6 เดือน ควรใส่ปุ๋ย สูตร 12-12-17 หรือ            

สูตร 13-13-21 อตัรา 600-800 กรัมต่อตน้ต่อปี  

วธีิการใส่ปุ๋ย 

 เน่ืองจากรากกาแฟจะกระจายอยู่ไม่ลึกจากผิวดิน จึงไม่ควรขุดดินรอบโคนตน้เพราะอาจจะท าลาย     

รากกาแฟท าให้ต้นกาแฟชะงักได้ แต่ก่อนใส่ปุ๋ยควรมีการก าจัดวชัพืชก่อนแล้วโรยปุ๋ยรอบต้นบนผิวดิน          

เป็นวงกลมรัศมีรอบทรงพุ่มแลว้คลุมดินดว้ยวสัดุ เช่น เศษหญา้ ฟาง เพื่อป้องกนัการชะลา้งไม่ให้ปุ๋ยสูญหายไป

โดยเปล่าประโยชน์ 

 ในกรณีท่ีไร่กาแฟเป็นพื้นท่ีสูงชัน ให้ขุดหลุมไม่ลึกกระจายรอบรัศมีทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วกลบ      

การใส่ปุ๋ยควรใส่ช่วงดินมีความช้ืนหรือมีการใหน้ ้าหลงัใส่ปุ๋ย 

การก าจัดวชัพชื   

 กาแฟควรไดรั้บการก าจดัวชัพืชสม ่าเสมอในฤดูฝน โดยเฉพาะหลงัปลูก ใหม่อายุ ๑-๓ ปี เพราะตน้ยงั

เล็กไม่สามารถเจริญ เติบโตแข่งกบัวชัพืชได ้โดยการถางรอบๆ บริเวณสวนกาแฟ และถางให้สะอาดบริเวณโคน

ตน้เพื่อ การใส่ปุ๋ยต่อไป เศษวชัพืชท่ีถางออก สามารถน ามาเป็นวสัดุคลุมดินได ้

การคลุมโคนต้นกาแฟ 

การคลุมโคนตน้กาแฟมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในช่วงท่ีสวนกาแฟประสบภาวะแห้งแลง้ ซ่ึงจะช่วยไม่ให้

กาแฟทรุดโทรม หรืออาจถึงตาย เน่ืองจากขาดความช้ืนในอากาศและในดิน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัวชัพืช 

ท่ีจะเกิดในแปลงกาแฟในขณะท่ีทรงพุ่มกาแฟยงัไม่ชิดกนั และเป็นการป้องกนัการพงัทลายของดินเม่ือเกิด      

ฝนตกหนัก ข้อควรระวงัการคลุมโคน เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศตัรูกาแฟ การคลุมโคนกาแฟ         

ควรคลุมโคนใหห่้างจากตน้กาแฟประมาณ 10-20 ซ.ม.เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้มลงศตัรูกาแฟกดักะเทาะเปลือกกาแฟ 
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หรือไม่ใหเ้กิดอนัตรายกบัโคนตน้กาแฟในระหวา่งท่ีวสัดุคลุมโคนเกิดการยอ่ยสลายได ้โดยคลุมโคนให้กวา้ง 1 เมตร 

และหนาไม่ต ่ากวา่ 10 ซม. 

การตัดแต่งกิง่ 

 1. การตัดแต่งต้นทีย่ังไม่ให้ผลผลติ แบ่งเป็น 2 วธีิคือ 

    1.1  กาแฟท่ีปลูกในร่มหลงัจากปลูกจนตน้สูง 75 ซ.ม.แลว้ควรตดัล าตน้ออกใหเ้หลือตอสูงจากพื้น

ประมาณ 30 ซ.ม. แต่งใหมี้ล าตน้ข้ึนมาอีก 2-3 ล าตน้ เพื่อเพิ่มทรงพุม่และผลผลิต 

    1.2 กาแฟท่ีปลูกกลางแจง้ไม่ตอ้งตดัแต่งควรปล่อยเป็นตน้เด่ียวๆ 

 2. การตัดแต่งต้นทีใ่ห้ผลผลติแล้ว แบ่งเป็น 2 วธีิ คือ 

    2.1 กาแฟท่ีปลูกมาแลว้ 2 - 3 ปี จะเร่ิมใหผ้ลผลิตและกาแฟจะออกลูกตามขอ้และจะไม่ออกผลท่ีขอ้เดิม

ท่ีเคยออกไปแลว้พอผ่านไป 4 - 5 ปี ตน้กาแฟจะมีความสูงจนมากจนไม่สามารถเก็บผลผลิตท่ีอยู่บนยอดถึง      

จึงตอ้งท าการขลิบยอดให้ตน้มีความสูงอยูใ่นระดบัท่ีคนงานสามารถท างานไดส้ะดวกเป็นการควบคุมความสูง

และบงัคบัใหก้าแฟแตกก่ิงขา้งท่ีจะใหผ้ลผลิตออกมาใหม่ วธีิการน้ีจะมีผลผลิตกาแฟใหเ้ก็บไดต้ลอดทุกปี 

    2.2 ตน้กาแฟท่ีผ่านการขลิบยอดมาแลว้และมีอายุประมาณ 7-8 ปีจะมีก่ิงแขนงค่อนขา้งมากและตน้  

จะค่อนขา้งโทรมจึงตอ้งตดัออกทั้งตน้ให้เหลือแต่ตอสูงจากพื้นดินประมาณ 45 เซนติเมตรผา่นไปประมาณ 2 เดือน

จะมีหน่อออกมาเยอะมากให้เด็ดออกเหลือไวแ้ต่หน่อท่ีสมบูรณ์และอยู่ตรงขา้มกนัไวป้ระมาณ 2 - 3 หน่อ/ตน้ 

วธีิการน้ีเรียกอีกอยา่งวา่การท าสาวตน้กาแฟ หลงัจากตดัแต่งไปแลว้ประมาณ 2 ปีจะใหผ้ลผลิต 

 
การตัดแต่งแบบขลบิยอด 
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การตัดแต่งแบบท าสาว 

 

 
ต้นทีเ่คยได้รับการตัดแต่งท าสาวแล้วเป็นเวลา 2 ปีกว่าๆ 
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วธีิการเกบ็เกีย่ว 

กาแฟจะให้ผลผลิตหลังการปลูกประมาณ 2 -3 ปี ในประเทศไทยผลกาแฟจะสุกประมาณเดือน

พฤศจิกายน - เมษายน  ผลกาแฟจะสุกไม่พร้อมกนั  จะทยอยสุก  ควรแบ่งรอบการเก็บเป็นรุ่นๆ อย่างน้อย 3 รุ่น  

เวน้ระยะห่างประมาณ 20 วนัต่อคร้ัง ในการเก็บผลกาแฟควรเก็บทีละผล โดยเก็บเฉพาะผลท่ีสุกในแต่ละช่อ 

หรือเก็บทั้งช่อก็ได ้หากผลสุกพร้อมกนั เป็นวิธีการท่ีจะสามารถ ควบคุมคุณภาพของกาแฟไดดี้ท่ีสุดควรเก็บผล

ท่ีสุก 90 - 100 เปอร์เซ็นต ์คือ เม่ือผลมีสีแดงเกือบทั้งผล หรือทัว่ทั้งผล หรือผลมีสีเหลืองเกือบทั้งผลหรือทัว่ทั้งผล 

(บางสายพนัธ์ุผลสุกจะเป็นสีเหลือง) การทดสอบผลสุกพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียว โดยการปลิดผลกาแฟแลว้ใชน้ิ้วบีบผล 

ถา้ผลสุกเปลือก จะแตกง่ายและเมล็ดกาแฟจะโผล่ออกมาการเก็บผลควรจะพิจารณาการสุกของผลบนแต่ละก่ิง  

ท่ีให้ผลในแต่ละตน้ ว่ามีผลสุกในตน้มากกว่า ร้อยละ 50 การเก็บท่ีดีท่ีสุดคือวิธีเก็บดว้ยมือ หลงัการเก็บเก่ียว    

ใหน้ าผลกาแฟไปท าการสีสดหรือสีแหง้โดยเร็ว ช่วงเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์  มีผลผติกาแฟเก็บเก่ียวมาท่ีสุด 

 

 
                                                   ตะกร้าทีใ่ช้ในการเกบ็ผลกาแฟ 

 
         ควรเลอืกเกบ็แต่ผลทีม่ีสีแดงเท่าน้ัน 

แหล่งท่ีมา : รายงานผลการด าเนินการพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
กลุ่มพฒันาพ้ืนท่ีสูง กองพฒันาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ  

กรมส่งเสริมการเกษตร 
 


