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การปลูกและดูแลรักษาต้ นกาแฟอาราบิก้า
การเพาะกล้าและเตรียมต้ นกล้า
กาแฟพันธุ์ ราบิ ก้า วิธีก ารขยายพันธุ์ นิย มนาเมล็ดมาขยายพันธุ์ เนื่ องจาก ว่า กาแฟราบิ ก้านั้นผสมกัน
ภายในต้นเดี ยวกันเวลานาเมล็ดจากต้นนั้นไปปลูกต่อคุณสมบัติจะไม่แตกต่างจากต้นแม่มากนักซึ่ งแตกต่างกับ
กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ตอ้ งผสมข้ามกันระหว่างต้นจึงทาให้เมล็ดที่ออกมาเวลานาไปปลูกต่อจะมีการกลายพันธุ์
ค่อนข้างมากซึ่ งกาแฟโรบัสต้าจะนิ ยมขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีแบบไม่อาศัยเพศเป็ นส่ วนใหญ่เช่ น เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ,
เสี ยบยอด เป็ นต้น
โดยวิธีการเพาะเมล็ดนั้นจะเริ่ มจากการคัดเลือกเมล็ดจากต้นที่ แข็งแรง สมบูรณ์ ลักษณะดี ไม่มีโรคและแมลง
และให้ผลผลิตมากเมล็ดสวยสม่าเสมอ จากนั้นเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกเป็ นสี แดงแล้วเท่านั้นแล้วล้างเอาเปลือก
และเนื้อออกให้หมด ให้เหลือแต่เมล็ดที่เป็ นกะลาแล้วตากเมล็ดในร่ มให้แห้ง ประมาณ 2 - 3 วันแล้วจึงนาไปปลูก
ในตะกร้าพลาสติกที่มีรูระบายน้ ารอบด้านแล้วปูพ้ืนด้วยหนังสื อพิมพ์ วัสดุเพาะใช้ทรายแม่น้ าหยาบ หรื อจะใช้
เป็ นอิฐบล็อกวางทาเป็ นแนวยาวแทนก็ได้ในการเพาะจานวนมากๆ แล้วแต่ความสะดวกในการทางานโดยวิธีการเพาะ
มี 2 วิธี คือ
1. การหว่านเมล็ด โดยหว่านให้เมล็ดสม่าเสมอกันทัว่ พื้นที่ แล้วกลบด้วยทรายหยาบ ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร
2. การปลูกแบบเป็ นแถว โดย โดยใช้สันไม้ไผ่กดลงบนแปลงเป็ นร่ องเล็กๆ นาเมล็ดกาแฟมาวางเรี ยงเป็ นแถว
ระยะห่ างระหว่างร่ อง 10 เซนติเมตร และระยะห่ างระหว่างเมล็ดกาแฟ 1 เซนติ เมตร เมล็ดกาแฟ 1 กิ โลกรั ม
เพาะได้ประมาณ 9 ตารางเมตร
หลังจากนั้นรดน้ าทุกวันเช้าเย็น เมล็ดจะเริ่ มงอกเป็ นลักษณะคล้ายถัว่ งอก ใช้เวลาประมาณ 45 วัน และจะเริ่ ม
ออกใบเลี้ยง 2 คู่ใบเรี ยกว่าระยะปี กผีเสื้ อ ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 - 75 วัน 56 แล้วรออีกประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
ก็จะเริ่ มออกใบจริ งขึ้นมา 2 ใบจึงเริ่ มย้ายปลูกลงถุงดาขนาด 2 x 7 นิ้ว โดยใช้วสั ดุปลูก คือ แกลบดิบ 3 ส่ วน ปุ๋ ย 2 ส่ วน
ดิน 1 ส่ วนแล้วรดน้ าเช้าเย็น แล้วฉี ดปุ๋ ยสู ตรเสมอ 15-15-15 สลับกับฉี ดยากันเชื้ อรา 7-10 วันครั้งจนกระทัง่ ต้น
กาแฟอายุได้ 6 - 7 เดือนหรื อมี 6 - 7 ใบจึงย้ายนาไปปลูกลงแปลงได้
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อายุการเก็บรักษา ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการงอก และเปอร์ เซ็นต์ ความงอกของเมล็ดพันธุ์อราบิก้า
อายุการเก็บรักษา

ระยะเวลาในการงอก (เดือน)

เปอร์ เซ็นต์ ความงอก
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แบบเพาะในตะกร้ าพลาสติก
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แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์แบบใช้ อฐิ บล็อกก่ อ

ต้ นกล้ าทีพ่ ร้ อมย้ ายลงถุง ดาขนาด 2 X 7 นิว้ มีใบจริงแล้ ว 2 ใบอายุประมาณ 75 วัน
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ปลูกในทรายหยาบเพือ่ ให้ เวลาถอนไปปลูกในถุงดาแล้ วรากไม่ ขาดเสี ยหายมาก

หลังจากถอนแล้ วนามาล้ างและเด็ดรากทีย่ าวเกินออกก่ อนนาไปปลูก
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นามาปลูกลงในถุงดาขนาด 2 X 7 นิว้

นาไปวางไว้ในแปลงทีม่ ีสแลนพรางแสง 60 เปอร์ เซ็ นต์
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การเตรียมพืน้ ที่และการปลูก
โดยพื้นที่ ปลู กนั้นถ้าเป็ นอราบิก้า ควรเลื อกพื้นที่ สูงจากระดับน้ าทะเล 1,000 - 2,000 เมตรอุณหภูมิ
ประมาณ 15 - 25 องศาเซลเซี ยสและถ้าเป็ นโรบัสต้า ปลูกได้ต้ งั แต่ระดับน้ าทะเลจนถึงความสู งระดับ 1,200 เมตร
และต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพียงพอ
ส่ วนพื้นที่น้ นั ถ้าเป็ นที่ที่มีไม้ใหญ่อยู่แล้วไม่จาเป็ นต้องโค่นออกเพราะว่าต้นกาแฟจาเป็ นต้องมี ร่มเงา
เพื่อช่ วยในการเจริ ญเติบโตด้วยและพื้นที่น้ นั ไม่ควรมีความลาดเอียงเกิน 30 องศาแต่ถา้ เกิ นควรมีการทาขั้นบันได
เพื่อปลูกด้วย โดยก่อนปลูกนั้นควรมี การเตรี ยมความพร้ อมของต้นกล้าก่ อนโดยการค่อยๆนากาแฟออกมาอยู่
กลางแดดโดยที่ไม่มีสแลนพรางแสง และ ค่อยๆลดการให้น้ าลงเพื่อปรับสภาพก่อนปลูกที่แปลงจริ งๆ
ช่ วงเวลาที่ปลูกควรเป็ นช่ วงต้นหน้าฝน (ประมาณมิถุนายน-กรกฎาคม) เนื่ องจากกาแฟมีน้ าตลอด
และต้นกาแฟสามารถตั้งตัวได้เร็ วลดอัตราการตายลงได้เยอะ สาหรับระยะปลูก นั้นถ้าเป็ นอราบิกา้ จะใช้ระยะ
1.5 x 2 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 533 ต้นสาหรับโรบัสต้า ใช้ระยะประมาณ 2.5 x 4 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ
160 ต้น ก่อนปลูกต้องวางแนวและขุดหลุมปลูกขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตรแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างออก
จากกันรองก้นหลุมด้วย แกลบสดใส่ ในอัตรา ครึ่ งกระสอบปุ๋ ย และปุ๋ ยคอกใส่ ในอัตรา 1 ใน 3 ของกระสอบปุ๋ ย
ต่อ 1 หลุม แล้วจึงนาดินชั้นบนที่แยกไว้ใส่ ลงไปผสมกับปุ๋ ยคอกและแกลบที่กน้ หลุมแล้วจึงนาต้นกาแฟออกจากถุง
โดยไม่ให้ดินแตกแล้วนาต้นกล้าที่มีขนาดเหมาะสมความสู งประมาณ 45 - 50 ซม. มีใบ 6 - 8 คู่ สมบูรณ์แข็งแรง
ผ่านการฝึ กให้ทนทานต่อแสงแดดจัดและการ ขาดน้ า ในเบื้องต้นแล้ว นาต้นกล้าลงปลูกในหลุ มที่ เตรี ยมไว้
กลบดินให้แน่น และใช้ไม้ปักทามุม 45 องศากับพื้นดิน ใช้เชื อกมัดต้นกาแฟติดกับไม้ให้แน่น ป้ องกันการโยกคลอน
คลุ มโคนด้วยเศษหญ้าแห้ง ให้ห่างจากต้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อรักษาความชื้ นในดิน ถ้าพื้นที่ปลูกนั้น
เป็ นพื้นที่ที่โล่งกลางแจ้งควรมีการกางร่ มให้ตน้ กาแฟด้วยโดยอาจจะใช้เป็ น ทางมะพร้าว สแลน หรื อกระสอบไนล่อน
ก็ได้แล้วแต่สะดวก และควรที่จะปลูกไม้บงั ร่ มให้ตน้ กาแฟด้วยโดยไม้บงั ร่ มแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ คือ
1. ไม้บงั ร่ มชัว่ คราว คือไม้ที่โตเร็ ว เช่น ต้น ตีนเป็ ด ทองหลาง ฯลฯ ใช้ระยะปลูก 6 x 8 เมตร
2. ไม้บงั ร่ มถาวร คือไม้เศรษฐกิจที่สามารถเก็บผลผลิตเป็ นรายได้เสริ มต้นกาแฟได้ เช่น ต้นมะคาเดเมีย
ไม้ผลขนาดใหญ่ต่างๆที่มีอายุยืนที่สามารถมีอายุยืนได้มากกว่า 60 ปี เพราะว่าต้นกาแฟจัดเป็ นไม้ผลขนาดกลาง
ที่มีอายุยนื กว่า 60 ปี
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วางแนวเพือ่ เตรียมขุดหลุมปลูกต้ นกาแฟ

หลังจากปลูกแล้ วนาไม้ หลักมาปักเฉียง 45 องศา
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กาแฟทีป่ ลูกกลางแจ้ งต้ องทาร่ มให้ ด้วยเพือ่ กันแดดตอนบ่ าย
การใส่ ปุ๋ย
ควรใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ร่ ว มกับ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์จ ะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งสภาพของดิ น ให้ เ หมาะ
แก่การเจริ ญเติบโตของต้นกาแฟ ได้แก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ ยหมักจากเปลือกกาแฟ
ที่สีแล้วมาทาเป็ นปุ๋ ยหมัก เป็ นการใช้สิ่งของเหลือให้เป็ นประโยชน์ลดมลภาวะปุ๋ ยอินทรี ยค์ วรใส่ อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
ในอัตราครั้งล่ะ 2 - 6 กิโลกรัม/ต้น
ส่ วนปุ๋ ยเคมี ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตกาแฟให้สูงขึ้นและควรใส่ ให้ตรงกับความต้องการของกาแฟ
1. ปี ที่ 1 สู ตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัม ผสมสู ตร 46-0-0 อัตรา 50 กรัม รวม 200 กรัมต่อต้น แบ่งใส่
2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน
2. ปี ที่ 2 สู ตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัม ผสมสู ตร 46-0-0 อัตรา 50 กรัม รวม 200 กรัมต่อต้น แบ่งใส่
2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน
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3. ปี ที่ 3 ใส่ ปุ๋ย สู ตร 12-12-17 หรื อ 13-13-21 อัตรา 600-800 กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง หลังดอก
บานประมาณ 3 เดือน และ 6 เดือน ซึ่ งเป็ นช่วงกาแฟติดผล ต้องการธาตุโปตัสเซี ยมสู ง ในช่วงต้นฝนควรใส่
ปุ๋ ยอินทรี ยวัตถุ อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุ ย
4. หลังเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่ง ควรใส่ ปุ๋ย สู ตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัมต่อต้นต่อปี
5. หลังแต่งกิ่ง เมื่อดอกบานได้ประมาณ 3 เดือน และ 6 เดือน ควรใส่ ปุ๋ย สู ตร 12-12-17 หรื อ
สู ตร 13-13-21 อัตรา 600-800 กรัมต่อต้นต่อปี
วิธีการใส่ ปุ๋ย
เนื่ องจากรากกาแฟจะกระจายอยู่ไ ม่ลึก จากผิวดิ น จึ ง ไม่ควรขุดดิ นรอบโคนต้นเพราะอาจจะท าลาย
รากกาแฟท าให้ ต้น กาแฟชะงัก ได้ แต่ ก่ อ นใส่ ปุ๋ ยควรมี ก ารก าจัด วัช พื ช ก่ อ นแล้ว โรยปุ๋ ยรอบต้น บนผิ ว ดิ น
เป็ นวงกลมรัศมีรอบทรงพุ่มแล้วคลุมดินด้วยวัสดุ เช่น เศษหญ้า ฟาง เพื่อป้ องกันการชะล้างไม่ให้ปุ๋ยสู ญหายไป
โดยเปล่าประโยชน์
ในกรณี ที่ไ ร่ ก าแฟเป็ นพื้นที่ สู งชัน ให้ขุดหลุ ม ไม่ ลึก กระจายรอบรั ศ มี ท รงพุ่ม ใส่ ปุ๋ ยลงไปแล้วกลบ
การใส่ ปุ๋ยควรใส่ ช่วงดินมีความชื้นหรื อมีการให้น้ าหลังใส่ ปุ๋ย
การกาจัดวัชพืช
กาแฟควรได้รับการกาจัดวัชพืชสม่ าเสมอในฤดูฝน โดยเฉพาะหลังปลูก ใหม่อายุ ๑-๓ ปี เพราะต้นยัง
เล็กไม่สามารถเจริ ญ เติบโตแข่งกับวัชพืชได้ โดยการถางรอบๆ บริ เวณสวนกาแฟ และถางให้สะอาดบริ เวณโคน
ต้นเพื่อ การใส่ ปุ๋ยต่อไป เศษวัชพืชที่ถางออก สามารถนามาเป็ นวัสดุคลุมดินได้
การคลุมโคนต้ นกาแฟ
การคลุมโคนต้นกาแฟมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในช่ วงที่สวนกาแฟประสบภาวะแห้งแล้ง ซึ่ งจะช่วยไม่ให้
กาแฟทรุ ดโทรม หรื ออาจถึงตาย เนื่องจากขาดความชื้ นในอากาศและในดิน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันวัชพืช
ที่จะเกิ ดในแปลงกาแฟในขณะที่ ทรงพุ่มกาแฟยังไม่ชิดกัน และเป็ นการป้ องกันการพังทลายของดิ นเมื่ อเกิ ด
ฝนตกหนัก ข้อ ควรระวัง การคลุ ม โคน เป็ นแหล่ ง สะสมของโรคและแมลงศัต รู ก าแฟ การคลุ ม โคนกาแฟ
ควรคลุมโคนให้ห่างจากต้นกาแฟประมาณ 10-20 ซ.ม.เพื่อป้ องกันไม่ให้แมลงศัตรู กาแฟกัดกะเทาะเปลือกกาแฟ
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หรื อไม่ให้เกิดอันตรายกับโคนต้นกาแฟในระหว่างที่วสั ดุคลุมโคนเกิดการย่อยสลายได้ โดยคลุมโคนให้กว้าง 1 เมตร
และหนาไม่ต่ากว่า 10 ซม.
การตัดแต่ งกิง่
1. การตัดแต่ งต้ นทีย่ ังไม่ ให้ ผลผลิต แบ่งเป็ น 2 วิธีคือ
1.1 กาแฟที่ปลูกในร่ มหลังจากปลูกจนต้นสู ง 75 ซ.ม.แล้วควรตัดลาต้นออกให้เหลือตอสู งจากพื้น
ประมาณ 30 ซ.ม. แต่งให้มีลาต้นขึ้นมาอีก 2-3 ลาต้น เพื่อเพิ่มทรงพุม่ และผลผลิต
1.2 กาแฟที่ปลูกกลางแจ้งไม่ตอ้ งตัดแต่งควรปล่อยเป็ นต้นเดี่ยวๆ
2. การตัดแต่ งต้ นทีใ่ ห้ ผลผลิตแล้ว แบ่งเป็ น 2 วิธี คือ
2.1 กาแฟที่ปลูกมาแล้ว 2 - 3 ปี จะเริ่ มให้ผลผลิตและกาแฟจะออกลูกตามข้อและจะไม่ออกผลที่ขอ้ เดิม
ที่เคยออกไปแล้วพอผ่านไป 4 - 5 ปี ต้นกาแฟจะมี ความสู งจนมากจนไม่สามารถเก็บผลผลิ ตที่ อยู่บนยอดถึ ง
จึงต้องทาการขลิ บยอดให้ตน้ มีความสู งอยูใ่ นระดับที่คนงานสามารถทางานได้สะดวกเป็ นการควบคุมความสู ง
และบังคับให้กาแฟแตกกิ่งข้างที่จะให้ผลผลิตออกมาใหม่ วิธีการนี้จะมีผลผลิตกาแฟให้เก็บได้ตลอดทุกปี
2.2 ต้นกาแฟที่ผ่านการขลิบยอดมาแล้วและมีอายุประมาณ 7-8 ปี จะมีกิ่งแขนงค่อนข้างมากและต้น
จะค่อนข้างโทรมจึงต้องตัดออกทั้งต้นให้เหลือแต่ตอสู งจากพื้นดินประมาณ 45 เซนติเมตรผ่านไปประมาณ 2 เดือน
จะมีหน่ อออกมาเยอะมากให้เด็ดออกเหลื อไว้แต่หน่ อที่สมบูรณ์ และอยู่ตรงข้ามกันไว้ประมาณ 2 - 3 หน่อ/ต้น
วิธีการนี้เรี ยกอีกอย่างว่าการทาสาวต้นกาแฟ หลังจากตัดแต่งไปแล้วประมาณ 2 ปี จะให้ผลผลิต

การตัดแต่ งแบบขลิบยอด
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การตัดแต่ งแบบทาสาว

ต้ นทีเ่ คยได้ รับการตัดแต่ งทาสาวแล้วเป็ นเวลา 2 ปี กว่าๆ
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วิธีการเก็บเกีย่ ว
กาแฟจะให้ ผ ลผลิ ต หลัง การปลู ก ประมาณ 2-3 ปี ในประเทศไทยผลกาแฟจะสุ ก ประมาณเดื อ น
พฤศจิกายน - เมษายน ผลกาแฟจะสุ กไม่พร้ อมกัน จะทยอยสุ ก ควรแบ่งรอบการเก็บเป็ นรุ่ นๆ อย่างน้อย 3 รุ่ น
เว้นระยะห่ างประมาณ 20 วันต่อครั้ ง ในการเก็บผลกาแฟควรเก็บทีละผล โดยเก็บเฉพาะผลที่สุกในแต่ละช่ อ
หรื อเก็บทั้งช่อก็ได้ หากผลสุ กพร้อมกัน เป็ นวิธีการที่จะสามารถ ควบคุมคุณภาพของกาแฟได้ดีที่สุดควรเก็บผล
ที่สุก 90 - 100 เปอร์ เซ็นต์ คือ เมื่อผลมีสีแดงเกือบทั้งผล หรื อทัว่ ทั้งผล หรื อผลมีสีเหลืองเกือบทั้งผลหรื อทัว่ ทั้งผล
(บางสายพันธุ์ผลสุ กจะเป็ นสี เหลือง) การทดสอบผลสุ กพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว โดยการปลิดผลกาแฟแล้วใช้นิ้วบีบผล
ถ้าผลสุ กเปลือก จะแตกง่ายและเมล็ดกาแฟจะโผล่ออกมาการเก็บผลควรจะพิจารณาการสุ กของผลบนแต่ละกิ่ ง
ที่ให้ผลในแต่ละต้น ว่ามีผลสุ กในต้นมากกว่า ร้ อยละ 50 การเก็บที่ดีที่สุดคือวิธีเก็บด้วยมือ หลังการเก็บเกี่ ยว
ให้นาผลกาแฟไปทาการสี สดหรื อสี แห้งโดยเร็ ว ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ มีผลผิตกาแฟเก็บเกี่ยวมาที่สุด

ตะกร้ าทีใ่ ช้ ในการเก็บผลกาแฟ

ควรเลือกเก็บแต่ ผลทีม่ ีสีแดงเท่านั้น
แหล่งที่มา : รายงานผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
กลุ่มพัฒนาพื้นที่สูง กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กรมส่งเสริ มการเกษตร

