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  ก�แฟอะร�บิก�เป็นพืชเครื่องดื่ม 

ที่มีคว�มสำ�คัญท�งเศรษฐกิจของโลกชนิดหน่ึง	 

ในประเทศไทยมีก�รปลูกก�แฟอะร�บิก�ได้ผลผลิตและคุณภ�พดี	 อีกทั้ง 

คว�มต้องก�รของผู ้บริโภคภ�ยในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเน่ือง	 

และมีผลตอบแทนสูง	ดังนั้น	กรมส่งเสริมก�รเกษตรจึงมีก�รส่งเสริมให้มีก�รปลูก 

ก�แฟอะร�บิก�เพื่อเป็นอ�ชีพสำ�หรับสร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

	 กรมส่งเสริมก�รเกษตร	 จึงจัดทำ�เอกส�รคำ�แนะนำ�	 เร่ือง	 “การผลิต 
กาแฟอะราบิกาคุณภาพบนพื้นที่สูง”	 เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูล 

ก�รผลิตก�แฟอะร�บิก�	 ตั้งแต่คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก�แฟอะร�บิก�	 ก�รปลูก 

โรคและแมลงศัตรูของก�แฟอะร�บิก�	 ตลอดจนก�รเก็บเก่ียวและก�รจัดก�ร

หลังก�รเก็บเกี่ยว	เพื่อทำ�ให้ก�รผลิตก�แฟอะร�บิก�มีคุณภ�พยิ่งขึ้น	กรมส่งเสริม 

ก�รเกษตร	 หวังว่�เอกส�รคำ�แนะนำ�ฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 

และผู ้สนใจส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งก�รผลิตก�แฟอะร�บิก�คุณภ�พ 

บนพื้นที่สูงต่อไป
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 1.1.1  ร�ก (Root) มีร�กแก้วย�วประม�ณ	 45	 เซนติเมตร	 จ�กร�กแก้ว 
จะมีร�กแขนงแตกออกม�	 4	 -	 8	 ร�ก	 จ�กร�กแขนงจะมีร�กฝอยและร�กย่อย 
แตกออกม�อีก	 ร�กฝอยจะแผ่กระจ�ยขน�นกับผิวดินลึกลงไป	 20	 เซนติเมตร	 
และทำ�หน้�ที่ดูดอ�ห�ร	 ส่วนร�กที่หยั่งลึกในดินต�มแนวดิ่งจะมีคว�มทนท�นต่อ 
คว�มแห้งแล้งได้ดี		โดยเฉพ�ะในฤดูแล้งจะทำ�หน้�ท่ีห�น้ำ�ใต้ดินม�ใช้ในกระบวนก�รต่�ง	ๆ  
 1.1.2  ลำ�ต้นและกิ่ง (Trunk and branch) มีลักษณะเป็นข้อและปล้อง	 
โดยปกติที่โคนใบจะมีต�ใบ	 2	 ชนิด 
คือ		ต�บนและต�ล่�ง		ต�บนแตกออกม�
เป็นก่ิงแขนงแนวนอนขน�นกับพ้ืนดิน 
มีข้อและปล้อง	 แต่ละข้อจะมีกลุ่ม 
ต�ดอกที่จะติดดอก	 -	 ผลก�แฟ 
ต่อไป	 ส่วนต�ล่�งจะแตกออกและ
เจริญเป็นก่ิงแขนงแนวตั้ง	 ซึ่ งจะ 
ตั้งตรงคล้�ยลำ�ต้นหลัก	 แต่ไม่ติด		 
ดอก	 -	 ผล	 ในระยะแรก	 ต�ล่�งจะ 
พักตัวอยู่	 ทำ�ให้กิ่งตั้งมีกิ่งเดียว	 คือ	
ลำ�ต้นหลักเท่�น้ันแต่เมื่อตัดแต่งต้น
หรอืกิง่ก�แฟ	ต�ล�่งบนลำ�ตน้จะแตก		 
กิ่งแขนงตั้งขึ้นม�	 ซึ่งส�ม�รถติด 
ดอก	-	สร้�งผลต่อไปได้อีก

1.1  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

โครงสร้างของต้นและระบบรากของต้น

บทท่ี 1                                                 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟอะราบิกา

 บทที่  3 โรคและแมลงศัตรูที่สำ�คัญของก�แฟอะร�บิก�   
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 เอกส�รอ้�งอิง
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 1.1.3   ใบ (Leaf) เป็นใบเดี่ยว	 ก้�นใบสั้น	 โคนใบและปล�ยใบเรียวแหลม	 
ตรงกล�งใบกว้�ง	 ผิวใบเรียบ	 มีมันว�ว	 ขอบใบหยักเป็นคลื่น	 ขน�ดใบข้ึนกับพันธุ์	 
ใบจะเกิดต�มข้อในลักษณะเป็นคู่ตรงข้�มกัน	
     1.1.4   ดอก (Flower) เป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ	 โดยจะออกเป็นกลุ่มบริเวณ 
บนโคนใบ	 ประม�ณ	 2	 -	 20	 ดอกต่อกลุ่ม	 ปกติก�แฟจะออกดอกต�มข้อของกิ่ง	 
ข้อที่ออกดอกติดผลแล้ว	ในปีต่อไปจะไม่ออกดอกและให้ผลอีก
 1.1.5   ผลและเมล็ด (Seed)	 ผลก�แฟลักษณะคล้�ยลูกหว้�รูปรี	 ก้�นผลสั้น							
ผลดิบสีเขียว	 สุกจะมีสีเหลือง	 หรือส้ม	 หรือแดง	 ผลจะแบ่งเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 เปลือก	 
เนื้อ	 และกะล�ห่อหุ้มเมล็ด	 ผลก�แฟแต่ละผลจะมี	 2	 เมล็ดประกบกัน	 ด้�นนอกโค้ง	 
ด้�นที่ประกบกันอยู่ด้�นในลักษณะแบน	มีร่องตรงกล�งเมล็ด	1	ร่อง

ดอกกาแฟ

ผลกาแฟ เมล็ดกาแฟ

ใบกาแฟ

2
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 1.2.1  ส�ยพันธุ์ต่�ง ๆ ของก�แฟอะร�บิก� 
	 	 		 	ก�แฟอะร�บิก�	 (Arabica	 Coffee)	 เป็นพันธุ์ที่ปลูกม�กที่สุดในโลก	 มี
ปริม�ณผลผลิตม�กกว่�	80%	ของผลผลิตก�แฟโลก	มีโครโมโซม	2n	=	44	ส�ม�รถ 
ผสมตัวเองได้	 โดยไม่ทำ�ให้เกิดผลเสีย	 แต่อ�จจะเกิดก�รผ่�เหล่�	 (Mutation)	 
เกิดเป็นส�ยพันธุ์หล�ยส�ยพันธุ์	ซึ่งส�ยพันธุ์ที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้	
     1)  พันธุ์ทิปปิก้� (Typica)	 เป็นพันธุ์ดั้งเดิมและถือได้ว่�เป็นพันธุ์ 
ต้นกำ�เนิด	 ของก�แฟอะร�บิก�ส�ยพันธุ์อื่น	 ๆ	 ลักษณะเด่น	 คือ	 ใบหรือยอดอ่อน 
สีทองแดง	 ก่ิงแขนงห้อยย้อยลงม�เป็นพุ่ม	 มีข้อห่�ง	 ใบมีขน�ดเล็ก	 เรียบ	 เป็นมัน 
เจริญเติบโตเร็ว	 ออกดอก	 ผล	 และเก็บเกี่ยวได้เร็ว	 แต่โทรมเร็วกว่�	 และมีอ�ก�ร 
ยอดแห้งต�ยได้ง่�ยไม่ต้�นท�นต่อโรคร�สนิมและไม่ทนต่อคว�มแห้งแล้ง
     2)  พันธุ์เบอร์บอน (Bourbon)	 เชื่อกันว่�กล�ยพันธุ์ม�จ�กพันธุ์ 
ทิปปิก้�	 ลักษณะเด่น	 คือ	 ยอดหรือใบอ่อนมีสีเขียว	 ข้อถี่กว่�	 ใบใหญ่กว่�เล็กน้อย	 
กิ่งแขนงเจริญเป็นแนวตั้งตรงขึ้นไป	 ทำ�มุม	 45	 องศ�กับลำ�ต้น	 ในช่วงติดผลนั้น 
ปล�ยทั้งสองข้�งของกิ่งแขนงจะ
โค้งลงม�	 เน่ืองจ�กน้ำ�หนักของผล 
ก�แฟ	ออกดอกและเก็บผลได้ช้�กว่� 
แต่ให้ผลผลิตสูงกว่�	และทนท�นต่อ 
อ�ก�รยอดแห้งต�ยได้ดีกว่�	 แต่ไม่ 
ต้�นท�นต่อโรคร�สนิม	รวมทั้งไม่ทน
ต่อสภ�พคว�มหน�วเย็นและลมแรง	
คุณภ�พของผลผลิตให้รสช�ติ	 และ
กลิ่นหอมดีกว่�พันธุ์ทิปปิก้�

1.2  พนัธุ์

พันธุ์เบอร์บอน (Bourbon) 
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 3)  พันธุ์ค�ทูร่� (Caturra)	 เกิดจ�กก�รกล�ยพันธุ์ต�มธรรมช�ติของ 

พันธ์ุเบอร์บอนในประเทศบร�ซิล	 ลักษณะคล้�ยพันธุ์เบอร์บอน	 แต่ลักษณะเด่น	 คือ	 

ทรงพุ่มเล็ก	 ข้อและปล้องสั้นม�ก	 ให้ผลผลิตสูงเพร�ะจำ�นวนข้อม�ก	 ต้นขน�ดเล็ก								

ทำ�ให้ปลูกได้ถี่ขึ้น

 4)  พันธ์ุค�ทุย (Catuai)	 เป็นพันธุ์ที่เกิดจ�กก�รผสมพันธุ์โดยมนุษย์ 

ระหว่�งพันธ์ุมอนโดโนโว	 และค�ทูร่�ผลสีเหลือง	 ทำ�ให้ได้ทรงต้นท่ีมีลักษณะดีกว่� 

พันธุ์ค�ทูร่�	ผลมีทั้งสีแดงและสีเหลือง

 5) พันธุ์ค�ติมอร์ (Catimor)	 เกิดจ�กก�รผสมข้�มพันธุ์โดยมนุษย์ 

ระหว่�งพันธุ์ค�ทูร่�ผลแดงเป็นต้นแม่พันธุ์	 ซึ่งมีลักษณะทรงต้นเตี้ย	 ผลผลิตสูง	 

และพันธุ์ไฮบริโด	 เดอ	 ติมอร์	 (ลูกผสมระหว่�งก�แฟโรบัสต้�และก�แฟอะร�บิก�)	 

เป็นต้นพ่อพันธุ์	 ซึ่งต้�นท�นโรคร�สนิม	 และก�รผสมกลับระหว่�งลูกผสมข้�มชนิด 

ทำ�ให้ได้ลูกผสมที่มีรสช�ติใกล้เคียงกับส�ยพันธุ์อะร�บิก�บริสุทธิ์	 แต่มีคว�มทนท�น 

ต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศและโรคร�สนิม	พันธุ์นี้นิยมปลูกม�กในประเทศไทย

 6) พันธุ์มอนโดโนโว (Mondo Novo)	 เ กิดจ�กก�รผสมข้�ม 

ต�มธรรมช�ติระหว่�งพันธุ์ทิปปิก้�และพันธ์ุเบอร์บอน	 มีคว�มแข็งแรงและให้ผลผลิต 

ค่อนข้�งสูง	 สีของยอดอ่อนและโครงสร้�งของกิ่งข้�งคล้�ยพันธุ์เบอร์บอน	 แต่มัก 

จะสูงกว่�และให้ส�รก�แฟขน�ดใหญ่กว่�พันธุ์เบอร์บอน
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 1.2.2   ส�ยพันธุ์ก�แฟอะร�บิก�ที่ส่งเสริมปลูกในประเทศไทย
	 	 		 	ประเทศไทยได้มีก�รนำ�พันธุ์ค�ติมอร์หล�ยส�ยพันธุ์จ�กต่�งประเทศ
ม�ทดลองปลูก	 มีก�รปรับปรุง	 คัดเลือกส�ยพันธุ์ที่ เหม�ะกับสภ�พแวดล้อม 
ของประเทศไทย	จนได้ส�ยพันธุ์เพื่อนำ�ไปส่งเสริมปลูกในปัจจุบัน	ดังนี้
     1) พันธุ์ เชียงใหม่ 80	 ลักษณะเด่น	 คือ	 ต้�นท�นโรคร�สนิมสูง 
ให้ผลผลิต เมล็ดก�แฟดิบ เฉลี่ ย	
5	 ปี	 สูงถึง	 214.7	 กิโลกรัมต่อไร่	 
ให้ปริม�ณเมล็ดก�แฟเกรด	 A	 
เฉลี่ย	5	ปี	81.4	-	87.3	เปอร์เซ็นต์	
คุณภ�พก�รชิมอยู่ระหว่�ง	6.5	-	7.0 
คะแนน	 มีปริม�ณส�รค�เฟอีน	 0.42	
เปอร์เซ็นต์	 สภ�พพ้ืนที่ที่แนะนำ� 
ให้ปลูก	 คือ	 เขตภ�คเหนือบนพ้ืนที่
สูงจ�กระดับน้ำ�ทะเล	 700	 เมตร 
ขึ้นไป	 มีอุณหภูมิเฉล่ีย	 18	 -	 25	 
องศ�เซลเซียส	 ปริม�ณน้ำ�ฝน	 โดย 
เฉลี่ยไม่ ต่ำ�กว่�	 1,500	 มิลลิ เมตรต่อปี	 แต่มีข้อจำ�กัด	 คือ	 ต้องปลูกภ�ยใต้ 
สภ�พร่มเง�ป่�ธรรมช�ติ	 หรือระหว่�งแถวไม้ผลยืนต้น	 เช่น	 มะค�เดเมีย	 บ๊วย	 
ลิ้นจี่	เนื่องจ�กไม่ทนต่อสภ�วะอ�ก�ศร้อนแห้งแล้ง
     2) พันธ์ุ แอล ซี 1662	 ให้ผลผลิตสูง	 ทั้งน้ำ�หนักผลสด	 น้ำ�หนัก 
และขน�ดของส�รก�แฟ	รวมทั้งยังแสดงคว�มต้�นท�นต่อโรคร�สนิมในแปลงปลูก
     3)  พันธ์ุโปรจินี 88	 ต้�นท�นโรคร�สนิมได้ดี	 ขณะเดียวกันก็ต้�นท�น 
ต่อโรคที่เกิดกับผลก�แฟ	อันเกิดจ�กเชื้อร�	(Colletotrichum	coffeanum)	
	 	 		 นอกจ�กนี้ยังมีค�ติมอร์ส�ยพันธ์ุอื่น	 ๆ	 ที่มีก�รส่งเสริมให้ปลูกบนที่สูงอีก		 
เช่น	 พันธุ์ 	 เอช	 306	 เอช	 361	 เอช	 420	 เอช	 528	 เอช	 589	 โปรจินี	 89	 
โปรจินี	90	ซี	1669-31	เป็นต้น

 พันธุ์เชียงใหม่ 80
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บทที่ 2                                                
การปลูกและการดูแลรักษากาแฟอะราบิกา

 2.1.1 สภ�พพื้นที่	 บนพ้ืนที่สูง	 700	 -	 1,800	 เมตรเหนือระดับน้ำ�ทะเล												 
แต่ที่เหม�ะสมที่สุดตั้งแต่	 1,000	 เมตรเหนือระดับน้ำ�ทะเลข้ึนไป	 คว�มล�ดชันพื้นท่ี	 
ไม่ควรเกิน	 35%	 พื้นที่ปลูกควรหันไปท�งทิศเหนือและทิศตะวันออกเพ่ือไม่ให้ 
ก�แฟได้รับแสงแดดจัดในช่วงบ่�ยม�กเกินไป
 2.1.2 สภ�พภูมิอ�ก�ศ	 อ�ก�ศหน�วเย็น	 อุณหภูมิที่เหม�ะสม	 15	 -	 25																	
องศ�เซลเซียส	คว�มชื้นสัมพัทธ์ม�กกว่�	60%	
 2.1.3 สภ�พดิน	 เป็นดินร่วนที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์	 มีคว�มเป็นกรดด่�ง	 
(pH)	ประม�ณ	4.5	-	5.5	หน้�ดินลึก	และระบ�ยน้ำ�และอ�ก�ศดี
 2.1.4 สภ�พน้ำ�	 ปริม�ณน้ำ�ฝนไม่ต่ำ�กว่�	 1,500	 มิลลิเมตรต่อปี	 มีก�ร 
กระจ�ยของฝน	 5	 -	 8	 เดือน	 มีแหล่งน้ำ�สะอ�ดและมีปริม�ณเพียงพอในก�รให้น้ำ� 
ได้ตลอดช่วงแล้ง
 2.1.5 แสงแดด ปลูกในที่
ร่มรำ�ไร	 เพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำ�เสมอ	 
และป้องกันก�รติดผลม�กเกินไป	 
จนต้นอ่อนแอ
 2.1.6 พันธุ์ 	 เลือกพันธุ์ที่ มี
ลักษณะต้�นท�น	 ต่อโรคร�สนิม	 
ต้นเตี้ย	 ข้อส้ัน	 ผลผลิตสูงสม่ำ�เสมอ	
และควรเป็นพันธุ์ที่ผ่�นก�รคัดเลือก
พันธุ์ได้แก่	 พันธุ์เชียงใหม่	 80	 และ
พันธุ์	H420/9

2.1  สภาพพืน้ที ่สภาพภูมอิากาศ และพนัธุท่ี์เหมาะสม



การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพบนพื้นที่สูง 

	 ก�รขย�ยพันธุ์ก�แฟอะร�บิก�นิยมขย�ยพันธุ์ โดยใช้ เมล็ด	 เนื่องจ�ก 
มีก�รผสมตัวเอง	จึงมีโอก�สกล�ยพันธุ์น้อย	มีวิธีก�รดังนี้
 2.2.1  เตรียมเมล็ด จ�กผลก�แฟที่สุกเต็มที่	 แกะเอ�เปลือกออกจะได้เมล็ด					 
ที่เรียกว่�	“เมล็ดกะล�”	 คัดเฉพ�ะเมล็ดที่สมบูรณ์	 วัสดุเพ�ะ	 ได้แก่	 ทร�ยหย�บใหม่	 
หรือดิน	 (ต้องเป็นดินใหม่ที่ปลอดเชื้อโรค)	 ตะกร้�	 หรืออิฐบล็อก	 พล�สติกดำ�							 
70	 เปอร์เซ็นต์	 ถุงพล�สติกดำ�ขน�ด	 4	 x	 6	 นิ้ว	 หรือ	 5	 x	 8	 นิ้ว	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 
15-15-15	 ปุ๋ยยูเรีย	 (46-0-0)	 ล้�งเมล็ดให้สะอ�ดเรียงในกระบะเพ�ะท่ีมีวัสดุปลูก 
ในตะกร้�	 หรือในอิฐบล็อก	 ภ�ยใต้หลังค�พร�งแสงด้วยพล�สติกดำ�	 70	 เปอร์เซ็นต์	 
ให้น้ำ�อย่�งสม่ำ�เสมอประม�ณ	30	-	45	วัน	เมล็ดก�แฟจะเริ่มงอกจนถึงระยะหัวไม้ขีด 
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การเรียงเมล็ดกาแฟในกระบะเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟ

2.2  การขยายพนัธุ์ 
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  2.2.2 ระยะปีกผีเสื้อ	 (ใบเลี้ยงมีลักษณะคล้�ยปีกผีเสื้อ)	 ขน�ด	 1	 -	 2	 คู่ใบ	 
ถอนเพื่อย้�ยปลูกในถุงพล�สติกบรรจุดินขน�ด	 4	 x	 6	 นิ้ว	 หรือ	 5	 x	 8	 นิ้ว	 หรือ 
ในแปลงเพ�ะท่ีเตรียมดินไว้	 (ระยะ	 30	 X	 100	 เซนติเมตร)	 รดน้ำ�ให้ปุ๋ยเคมีสูตร	 
15-15-15	 อัตร�	 1	 กิโลกรัมต่อน้ำ�	 200	 ลิตร	 สลับกับปุ๋ยยูเรีย	 อัตร�	 1	 กิโลกรัม 
ต่อน้ำ�	200	ลิตร	รดทุก	7	-	10	วัน	จนกว่�จะย้�ยต้นกล้�ปลูก
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กาแฟระยะหัวไม้ขีด

กาแฟระยะปีกผีเสื้อ ย้ายต้นกล้ากาแฟ
ระยะปีกผีเสื้อลงถุงเพาะ
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  2.3.1  ก�รเตรียมพื้นที่ 
            1) พ้ืนที่ป่�ธรรมช�ติหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ ส�ม�รถใช้เป็นไม้ร่มเง� 
ให้ก�แฟได้	ไม่จำ�เป็นต้องตัดต้นไม้ทิ้งแต่อ�จต้องกำ�จัดวัชพืชบ้�ง
            2) พื้นที่มีคว�มล�ดชัน ควรว�งแนวปลูกขว�งคว�มล�ดชัน	 อ�จทำ� 
เป็นขั้นบันได	ระยะกว้�งของขั้นบันไดกว้�ง	1	เมตร	ห่�งกันขั้นละ	2	-	3	เมตร
            3) สภ�พพื้นที่ใหม่	 ก่อนปลูกก�แฟควรมีก�รปลูกพืชตะกูลถ่ัวและ 
ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด	 เพื่อเพิ่มคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินและปลูกกล้วยเป็นไม้ร่มเง� 
ให้ต้นก�แฟในระยะแรก
  2.3.2  ก�รเลือกต้นกล้�	 เลือกต้นกล้�ที่มีใบจริง	 4	 -	 5	 คู่	 อ�ยุไม่น้อยกว่�						 
8	-	12	เดือน

2.3   การปลกู
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  2.3.3 ก�รปลูก ระยะระหว่�งต้น	 x	 แถว	 2	 x	 2	 เมตร	 หรือ	 400	 ต้นต่อไร่	 
ขน�ดหลุมปลูก	ดินดี	30	x	30	x	30	 เซนติเมตร	ดินเลว	50	x	50	x	50	 เซนติเมตร	
รองก้นหลุมด้วย	 หินฟอสเฟตหลุมละ	 100	 -	 200	 กรัม	 และปุ๋ยคอก	 หรือปุ๋ยอินทรีย	์ 
5	กิโลกรัม	ต่อหลุม	
  2.3.4 ช่วงเวล�ที่ปลูก	 ควรปลูกช่วงเดือน	 พฤษภ�คม	 -	 กรกฎ�คม	 ซึ่งเป็น 
ช่วงต้นฤดูฝน
  2.3.5 ก�รปลูกไม้ร่มเง� ก�รปลูกพืชร่มเง�ให้กับก�แฟอะร�บิก�มีทั้งแบบ
ชั่วคร�วและถ�วร	 พืชร่มเง�ช่ัวคร�วควรเป็นไม้ขน�ดกล�ง	 โตเร็ว	 ขย�ยพันธุ์ง่�ย	 
เช่น	 ทองหล�งไร้หน�ม	 ทองหล�งน้ำ�	 แคฝรั่ง	 ขี้เหล็กอเมริกัน	 หม�ก	 เนียง	 เป็นต้น							
ก�รปลูกไม้บังร่มชั่วคร�ว	 ต้องมีก�รบังคับให้มีก�รแตกทรงพุ่มที่ระดับคว�มสูง 
ประม�ณ		5	เมตร	โดยก�รตัดยอดและตัดกิ่งที่แตกออกม�ในระยะคว�มสูง	1.5	เมตร 
เพื่อให้แตกเฉพ�ะก่ิงแขนงใกล้ยอดอ่อนเท่�นั้น	 และต้องตัดก่ิงแขนงหรือก่ิงย่อย 
ไม่ให้ทึบจนเกินไป	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในหน้�ฝน

  2.4.1 ก�รให้น้ำ � ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกก�แฟอ�ศัยน้ำ �ฝนต�มธรรมช�ติ 	 
พื้นท่ีปลูกควรมีปริม�ณน้ำ�ฝนเฉลี่ย	 อย่�งน้อย	 1,200	 -	 1,500	 มิลลิเมตรต่อปี 
และต้องมีก�รกระจ�ยน้ำ�ฝนอย่�งน้อย	 5	 -	 8	 เดือน	 ห�กช่วงแล้งย�วน�น	 
ควรมีแหล่งน้ำ�สะอ�ดและมีปริม�ณเพียงพอในก�รให้น้ำ�ได้ตลอดช่วงแล้ง	 โดยให้น้ำ� 
ในช่วงฤดูแล้งอย่�งน้อยสัปด�ห์ละ	 1	 ครั้ง	 แต่ในกรณีพื้นที่ปลูกไม่มีแหล่งน้ำ� 
ให้ใช้เศษวัชพืชหรือฟ�งข้�วคลุมบริเวณโคนต้นตั้งแต่หมดฤดูฝน	 โดยเฉพ�ะพื้นท่ี 
ปลูกก�แฟกล�งแจ้ง	ซึ่งช่วงที่สำ�คัญที่ต้นก�แฟต้องก�รน้ำ�	ได้แก่

 2.4  การดูแลรักษา

10



การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพบนพื้นที่สูง 

  1)  ช่วงหลังจ�กดอกพักตัวสมบูรณ์
และจะออกจ�กก�รพักตัว 	 ห�กมี น้ำ � 
ไม่ เพียงพอต้องให้ น้ำ�เพิ่มเติม	 มิฉะนั้น	 
ดอกและผลพัฒน�ได้ไม่เต็มที่	 ดอกจะเหี่ยว
และฝ่อไป	 ทำ�ให้ไม่มีก�รติดผล	 เกษตรกร
ควรให้น้ำ�	 เพื่อช่วยให้ดอกมีก�รพัฒน�	 
และติดผลได้ดี

   2)  ช่วงพัฒน�ผล 	 ในช่วงเริ่ ม 
ติดผล	หลังจ�กดอกได้รับก�รผสมเกสรแล้ว	 
เกิดก�รติดผลขน�ดเล็กม�กอยู่เบียดกัน
เป็นกลุ่ม	 ห�กคว�มชื้นไม่เพียงพอ	 ดอกที่ 
เร่ิมติดแล้วอ�จจะฝ่อหรือเหลืองร่วงหลุดไป	 
ห�กให้น้ำ�แล้วในช่วงดอกบ�นและดินยัง
ชื้นอยู่	 ไม่จำ�เป็นต้องให้น้ำ�	 ห�กไม่ได้ให้น้ำ� 
ม�ก่อนและฝนทิ้งช่วงน�นกว่�	 3	 สัปด�ห์	
ควรให้น้ำ�ทุก	3	-	4	สัปด�ห์	

  3)  ช่ ว ง ที่ ผ ล กำ � ลั ง ข ย � ย ตั ว 
อย่�งรวดเร็วและช่วงท่ีผลสะสมน้ำ�หนักแห้ง  
เป็นช่วงสำ�คัญที่สุด	 ต้นก�แฟไม่ควรข�ดน้ำ�
ในช่วงน้ี	 (อ�ยุ	 3	 -	 4	 เดือนหลังดอกบ�น)	
เพร�ะผลจะขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วจ�กขน�ด
เมล็ดพริกไทย	 ขย�ยขน�ดโตขึ้นเรื่อย	 ๆ	 
เป็นเวล�	3	เดือน	ผลจะสร้�งเนื้อเยื่อรอบ	ๆ 
เมล็ดม�กกว่�เนื้อเมล็ด	 และสร้�งช่องว่�ง
ไว้ให้เมล็ดเติบโตต่อม�ในภ�ยหลัง	 ถ้�ช่วงนี้
ต้นก�แฟข�ดน้ำ�	 เนื้อเยื่อรอบ	 ๆ	 เมล็ดขย�ยตัวได้น้อย	 ช่องว่�งท่ีสร้�งให้เมล็ดเติบโต 
มีขน�ดเล็ก	 จะทำ�ให้ได้เมล็ดที่มีขน�ดเล็กไปด้วย	 ทำ�ให้มีผลผลิตต่ำ�	 ห�กฝนไม่ตก 
ในช่วงน้ีควรต้องให้น้ำ�แก่ต้นก�แฟ	 และช่วงที่ผลสะสมน้ำ�หนักแห้ง	 ซ่ึงเป็นช่วงระยะ 
ต่อจ�กช่วงผลขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	 และในช่วงท่ีผลสร้�งเน้ือเมล็ด	 ในช่วงนี้ดิน 
ควรจะมีคว�มชื้น	และห�กฝนมีก�รทิ้งช่วงน�นกว่�	3	สัปด�ห์	ควรให้น้ำ�ช่วย	
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    2.4.2  ก�รตัดแต่ง ก่ิง ก�รตัดแต่งกิ่ ง ยังเป็นวิธีก�รท่ีสำ�คัญต่อก�ร 
รักษ�สภ�พต้นและก�รเพิ่มผลผลิตของก�แฟด้วย	 โดยเฉพ�ะกับต้นก�แฟที่มีอ�ยุ 
ม�กกว่�	 10	 ปี	 หรือต้นที่ให้ผลผลิตลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 ก�รตัดแต่งก่ิงท่ีถูกต้อง 
และเหม�ะสมช่วยให้ลำ�ต้นแข็งแรง	 มีก�รเจริญเติบโตท�งกิ่งและใบที่เหม�ะสม	 
ที่สำ�คัญทำ�ให้ต้นก�แฟมีอ�ยุในก�รให้ผลผลิตย�วน�นข้ึน	 โดยไม่จำ�เป็นต้องปลูก 
ต้นใหม่	ทั้งนี้ช่วงเวล�ที่เหม�ะสมต่อก�รตัดแต่งกิ่งควรเป็นหลังฤดูก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต	
เพื่อให้ต้นก�แฟมีคว�มพร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีต่อไป	 ต้นก�แฟที่มีก�รตัดแต่งกิ่ง 
อย�่งเหม�ะสมส�ม�รถใหผ้ลผลติเฉลีย่ตอ่พืน้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ	10	-	15	เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับต้นที่ไม่มีก�รตัดแต่งกิ่ง

       วิธีก�รตัดแต่งกิ่งก�แฟโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ
       1) ก�รตดัแตง่กิง่สำ�หรบัตน้อ�ยนุอ้ย   จะทำ�เมือ่ก�แฟอ�ยเุข้�สูร่ะยะ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่	 3	 เป็นต้นไป	 หรือก�แฟมีคว�มสูงประม�ณ	 180	 เซนติเมตร	 
โดยตัดกิ่งแขนงที่อยู่บนสุดออก	 1	 กิ่ง	 และกิ่งแขนงที่อยู่ต่ำ�กว่�	 25	 -	 30	 เซนติเมตร 
เหนือระดับดินออก	 ส่วนกิ่งแขนงที่	 2,	 3	 และ	 4	 ที่ออกม�ในทิศท�งท่ีไม่ขน�น 
กับพื้นดินให้ตัดออก	และตัดหน่อที่ออกม�จ�กลำ�ต้นหลักทิ้งอย่�งสม่ำ�เสมอ
       2)  ก�รตดัแตง่ก่ิงสำ�หรบัตน้อ�ยมุ�ก		จะทำ�ในตน้ก�แฟท่ีมอี�ยมุ�ก	 
(ม�กกว่�	 10	 ปี)	 ลำ�ต้นสูง	 ต้นโทรม	 และให้ผลผลิตน้อย	 ดังนั้นควรมีก�รตัดแต่งก่ิง 
เพื่อให้ต้นก�แฟมีลำ�ต้นและกิ่งใหม่ที่ส�ม�รถให้ผลผลิตได้อีกครั้ง	 ซ่ึงก�รตัด 
มีหล�ยวิธี	ได้แก่
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	 	 		 -	 ก�รตัดก่ิงด้�นทิศตะวันออกท้ิงท้ังหมด	 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก�รแตกหน่อ 
และคดัเลอืกหน่อท่ีแตกใหม	่2	-	4	หนอ่	ทีอ่ยูร่ะดับคว�มสงูประม�ณ	30	-	45	เซนตเิมตร
เหนือพ้ืนดิน	 โดยปล่อยให้หน่อใหม่เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วจึงตัดลำ�ต้นเก่�ออก	 
และคัดเลือกหน่อที่แข็งแรงไว้	1	-	2	หน่อ	เพื่อเลี้ยงให้เจริญเป็นลำ�ต้นหลักต่อไป
		 	 		 -	 ก�รตัดเพ่ือสร้�งลำ�ต้นใหม่		โดยตัดลำ�ต้นเดิมออกท้ังหมดให้สูงจ�กพ้ืนดิน	 
30	 -	 45	 เซนติ เมตร	 และตัดด้วยเลื่อยเป็นรอยแผลเรียบเฉียง	 45	 องศ�	 
และเม่ือก�แฟแตกหน่อใหม่ให้เลือกเฉพ�ะหน่อท่ีแข็งแรงและอยู่ตรงกันข้�มกันไว้	2	หน่อ	 
หรือเลือกไว้หน่อที่แข็งแรงที่สุดไว้เพียง	1	หน่อ	 เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นหน่อหลักต่อไป 
ก�รตัดควรตัดโดยแบ่งพื้นที่ตัดออกเป็นส่วน	 ๆ	 เช่น	 ตัด	 1	 ส่วนจ�ก	 4	 ส่วน	 และตัด 
ส่วนที่เหลือในปีต่อ	 ๆ	 ไปจนครบทั้ง	 4	 ส่วน	 ทั้งนี้จะทำ�ให้เกษตรกรยังส�ม�รถเก็บ 
ผลผลิตจำ�หน่�ยได้ทุกปี	 และสวนก�แฟจะกลับม�ให้ผลผลิตเต็มพื้นท่ีอีกครั้งในปีท่ี	 5 

การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำาต้นและกระตุ้นการเกิดหน่อใหม่
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  2.4.3 ก�รคลุมโคนก�แฟ	 ก�รคลุมโคนต้นก�แฟมีประโยชน์ม�กโดยเฉพ�ะ 
ในช่วงที่สวนก�แฟประสบภ�วะแห้งแล้ง	 ซึ่งจะช่วยไม่ให้ก�แฟทรุดโทรมหรือต�ย	
เนื่องจ�กข�ดคว�มชื้นในอ�ก�ศและในดิน	 นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รป้องกันวัชพืช 
ที่จะเกิดในแปลงก�แฟในขณะที่ทรงพุ่มก�แฟยังไม่ชิดกัน	 และเป็นก�รป้องกัน 
ก�รพังทล�ยของดนิเม่ือเกดิฝนตกหนกั	ขอ้ควรระวงัก�รคลมุโคน คือ เปน็แหล่งสะสม 
ของโรคและแมลงศัตรูก�แฟ
	 	 		 		 ก�รคลุมโคนก�แฟ	 ควรคลุมโคนให้ห่�งจ�กต้นก�แฟประม�ณ	 
10	 -	 12	 เซนติเมตร	 เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูก�แฟ	 กัดกะเท�ะเปลือกก�แฟ	 
หรือไม่ให้เกิดอันตร�ยกับโคนต้นก�แฟในระหว่�งที่วัสดุคลุมโคนเกิดก�รย่อยสล�ยได้	
โดยคลุมโคนให้กว้�ง	1	เมตร	และหน�ไม่ต่ำ�กว่�	10	เซนติเมตร
  2.4.4 ก�รป้องกนักำ�จัดวัชพืช	วัชพืชในสวนก�แฟส่วนใหญ่เป็นปัญห�สำ�คัญ 
กับสวนก�แฟที่ปลูกใหม่ม�กกว่�สวนก�แฟที่มีอ�ยุหล�ยปี	 เพร�ะสวนก�แฟ 
ที่ปลูกใหม่	 ต้นก�แฟยังมีขน�ดเล็ก	 ไม่ส�ม�รถคลุมพ้ืนดินได้	 แสงแดดส่องได้ท่ัวถึง	 
ทำ�ให้วัชพืชเจริญเติบโตได้ดี

      ก�รป้องกันกำ�จัดวัชพืชกระทำ�ได้หล�ยวิธี ดังนี้
      1)  ก�รใช้แรงง�นและก�รใช้เครื่องจักรกลตัดวัชพืชระดับผิวดิน  
เป็นวิธีก�รที่เหม�ะสมโดยเฉพ�ะ	
ในสวนก�แฟที่ปลูกใหม่	 เพร�ะ
ระยะน้ี	 ก�รใช้ส�รกำ�จัดวัชพืช 
จะเปน็อันตร�ยกับตน้ก�แฟได้ง่�ย	
และมีข้อดีตรงที่ส�ม�รถนำ�เศษ
วัชพืชที่ตัดม�คลุมโคนต้นก�แฟ	
เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น

การใช้เครื่องจักรกลตัดวัชพืช
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    2) ก�รใช้ส�รกำ�จัดวัชพืช	 เป็นวิธีก�รที่ เกษตรกรนิยมใช้กันม�ก	 
เพร�ะสะดวก	ลงทุนต่ำ�และเห็นผลรวดเร็ว	สำ�หรับส�รกำ�จัดวัชพืชแบ่งออกเป็น	2	ประเภท 
คือ	 ประเภทย�ฆ่�และย�คุม	 ก�รใช้ย�ฆ่�ให้ได้ผลดี	 คือ	 ต้องใช้ย�ก่อนท่ีวัชพืช 
จะออกดอกหรือติดเมล็ด	 เพ่ือไม่ให้เมล็ดวัชพืชแพร่กระจ�ยต่อไปอีก	 ในฤดูฝน 
ควรดูสภ�พอ�ก�ศก่อนฉีดพ่น	 หรือใช้ส�รจับใบผสมลงไป	 เพื่อป้องกันก�รชะล้�ง 
ของน้ำ �ฝนหลังก�รฉีดพ่น	 ซึ่ งจะทำ�ให้สูญเสียย�ก่อนก�รเข้�ทำ�ล�ยวัชพืช	 
ส่วนประเภทย�คุม	 มักใช้ในกรณีที่มีก�รไถเตรียมดิน	 ถ้�ในฤดูฝนควรต้องใช้ 
ในอัตร�ผสมที่ สูงกว่�ฤดูอื่น	 ๆ	 ก�รใช้ส�รกำ�จัดวัชพืชควรใช้อย่�งระมัดระวัง	 
เพื่อไม่ให้เป็นอันตร�ยต่อต้นพืช		สภ�พแวดล้อม	และตัวเกษตรกรผู้ใช้
    3) ก�รปลูกพืชแซม เป็นก�รช่วยลดช่องว่�งไม่ให้วัชพืชขึ้น	 พืชแซม	 
เช่น	 กล้วย	 มะละกอ	 ถั่ว	 หรือ	 พืชอ่ืน	 ๆ	 จะช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รกำ�จัดวัชพืชได้ดี	 
และยังส�ม�รถนำ�ม�ข�ยเพื่อเพิ่มร�ยได้อีกท�ง
    4) ก�รปลูกพืชคลุมดิน	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งพืชตระกูลถั่ว	เมื่อพืชคลุมดิน 
เหล่�นี้เจริญเติบโตจะช่วยลดปัญห�ของวัชพืชลงได้	 และยังเป็นก�รเพิ่มธ�ตุอ�ห�ร							
ให้ต้นก�แฟอีกท�ง	
    5) ก�รใส่ปุ๋ย	 ก�แฟเป็นพืชที่ต้องก�รปุ๋ยค่อนข้�งสูง	 โดยเฉพ�ะช่วงเริ่ม
ออกดอกติดผล	ธ�ตุอ�ห�รที่พืชต้องก�ร	มี	3	กลุ่ม	คือ	
	 						 		 -			กลุ่มธ�ตุหลัก	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โปแตสเซียม
	 						 		 -		กลุ่มธ�ตุรอง	แคลเซียม	แมกนีเซียม	ซัลเฟอร์
	 						 		 -		กลุ่ม จุลธ�ตุ	 เหล็ก	 แมงก�นีส	 สังกะสี 	 ทองแดง	 โบรอน	 
โมลิดิบนัม	คลอไรด์
	 	 		 		 	 		 	ระดับคว�มสูง	700	-	900	เมตร	จ�กระดับน้ำ�ทะเล	ควรใส่ปุ๋ย 
ช่วงเดือนพฤษภ�คม	กรกฎ�คม	และกันย�ยน	อ�ยุก�รเก็บเก่ียว	 (ต้ังแต่ติดผล	 -	ผลสุก)	
ประม�ณ	6	เดือน
	 	 		 		 	 		 	 ระดับคว�มสูง	 1,000	 เมตร	 จ�กระดับน้ำ�ทะเล	 ควรใส่ปุ๋ย 
ช่วงเดือนพฤษภ�คม	 สิงห�คม	 และตุล�คม	 อ�ยุก�รเก็บเกี่ยว	 (ตั้งแต่ติดผล	 -	 ผลสุก)	
ประม�ณ	9	เดือน
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การใส่ปุ๋ยต้นกาแฟ

หม�ยเหตุ 
	 		 1.	 ในกรณีที่พืชแสดงอ�ก�รข�ดธ�ตุอ�ห�รหลักหรือธ�ตุอ�ห�รรอง	 ให้ใส่ปุ๋ย 
ที่เป็นธ�ตุอ�ห�รหลักเพิ่มขึ้นหรือธ�ตุอ�ห�รรองเสริม	 ซึ่งมีทั้งในรูปปุ๋ยเม็ด	 หรือปุ๋ยเกล็ด	 
ที่ฉีดพ่นท�งใบ	โดยคำ�นึงถึงลักษณะของดินและคว�มชื้นในดินในขณะที่ใส่
	 	 2.	 ระยะเวล�ในก�รใส่ปุย๋ก�แฟอะร�บกิ�		ขึน้อยูก่บัระดบัคว�มสงูของสถ�นทีป่ลกู	
ซึ่งจะมีผลต่ออ�ยุก�รเก็บเกี่ยวของก�แฟ

1

2
3

4

5

6

7

8

15-15-15
46-0-0
46-0-0
46-0-0
18-46-0
0-0-60
46-0-0
18-46-0
0-0-60
46-0-0
18-46-0
0-0-60
46-0-0
18-46-0
0-0-60
46-0-0
18-46-0
0-0-60
46-0-0
18-46-0
0-0-60

100
100
150
200
60
100
200
60
100
200
100
150
200
100
150
200
100
150
200
100
150

100
50
50
50
30
-
50
30
-
50
50
-
50
50
-
50
50
-
50
50
-

-
50
50
100
30
50
100
30
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50

-
-
50
50
-
50
50
-
50
50
-

100
50
-

100
50
-

100
50
-

100

ปีที่ สูตรปุ๋ย ปรมิ�ณปุ๋ยทีใ่ห้รวม
(กรมั/ต้น/ปี)

                  เดือนทีค่วรใส่ปุย๋ (กรัม/ต้น)
    พฤษภ�คม    สงิห�คม   ตลุ�คม

หลังเก็บเกี่ยว	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	3	–	5	กิโลกรัมต่อตัน	แล้วใส่ปุ๋ยเคมีต�มอัตร�แนะนำ�
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บทที่ 3
โรคและแมลงศัตรูที่ส�คัญของกาแฟอะราบิกา

     3.1.1  โรคร�สนิม (Coffee leaf Rust)
        เชื้อสาเหตุ  :  Hemileia vastatrix
        ลักษณะอาการ : ใบอ่อนและใบแก่ด้�นบนใบจะมีสีเหลือง	 ส่วนด้�นใต้ใบ 
ตรงจุดเดียวกันมักพบสปอร์	 (แผล)	 สีส้ม	 เมื่ออ�ก�รรุนแรงจุดนี้จะขย�ยไปทั่วทั้งใบ 
ทำ�ให้ใบร่วง	ผลผลิตก�แฟลดลง
     การป้องกันก� จัด        
	 	 		 		 	 ใช้พันธุ์ต้�นท�นโรค
	 	 		 		 	 ดูแลรักษ�ให้ต้นก�แฟแข็งแรง	เช่น	ก�รใส่ปุ๋ย	ก�รตัดแต่งให้ทรงพุ่ม 
โปร่งเพื่อลดคว�มชื้น

 3.1  โรคทีส่�คญั

โรคราสนิม
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 3.1.2  โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
     เชื้อสาเหตุ  :  Colletotrichum gloeosporioides
     ลักษณะอาการ  : 
           อ�ก�รบนใบ เรียกว่� “โรคใบไหม้สีน้ำ�ต�ล” (brown blight)	จะเกิด 
จุดกลมสีน้ำ�ต�ลแล้วขย�ยใหญ่ขึ้น	 เนื้อเยื่อกล�งแผลจะต�ยมีสีน้ำ�ต�ลไหม้	 เมื่อแผล
แต่ละจุดขย�ยจนติดกันจะมีอ�ก�รเหมือนใบไหม้ทั่วไปในสภ�พอ�ก�ศแห้งติดต่อกัน
เป็นระยะเวล�น�น
           อ�ก�รบนผล เรียกว่� “โรคผลเน่�” (fruit rot)	 จะเห็นเป็นจุดกลม									 
สีน้ำ�ต�ลเข้มด้�นใดด้�นหน่ึงของผลจุดแผลเหล่�น้ี	 แล้วจะขย�ยใหญ่ขึ้นและติดกัน	 
มีอ�ก�รเน้ือเยื่อยุบต่อม�ผลจะหยุดก�รเจริญเติบโต	 และเปลี่ยนเป็นสีดำ�แต่ผลยังคง 
ติดอยู่บนกิ่งก�แฟ
        อ�ก�รบนกิ่ง เรียกว่� “โรคกิ่งแห้ง” (die back)	 ปร�กฏอ�ก�ร 
ไหม้บนกิ่ง	 สีเขียวข้อและปล้องของต้นมีสีเหลืองซีด	 และขย�ยไปต�มกิ่งใบเหลือง 
และร่วง	ในเวล�ต่อม�กิ่งจะเหี่ยวและแห้ง	ต�ดอกเหี่ยว
       การป้องกันก� จัด
	 	 								 	 เก็บผลและตัดแต่งกิ่ง	ใบ	ที่เป็นโรคไปเผ�นอกแปลงปลูก
		 	 		 		 	 ควรรักษ�ระดับร่มเง�ให้เหม�ะสม	 (ควรมีไม้บังร่ม)	 และคลุมดิน 
ใต้ทรงพุ่ม	 เพื่อรักษ�ระดับคว�มชื้น 
และป้องกันก�รเกิดโรค	
	 	 										 หลังเก็บเกี่ยวผล 
ก�แฟ		ควรตัดแต่งก่ิงและให้ปุ๋ยบำ�รุงต้น 
เพื่อให้ต้นก�แฟมีคว�มแข็งแรง

โรคแอนแทรคโนสที่ผล
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  3.1.3  โรคใบจุดต�กบ (Brown eye Spot)
        เชื้อสาเหตุ  :  Cercospora	sp.
     ลักษณะอาการ : จะเกิดจุดกลมขน�ด	 3	 -	 15	 มิลลิเมตร	 ขอบสีน้ำ�ต�ล 
มีวงเหลืองล้อมรอบ	 กล�งแผลมีสีเท�จนถึงสีข�วตรงกล�งของแผล	 อ�จจะเห็น 
จุดเล็ก	ๆ	สีดำ�กระจ�ยอยู่ทั่วไป
     การป้องกันก� จัด
		 	 		 		 	 ดูแลให้ต้นก�แฟแข็งแรง	 โดยใส่ปุ๋ยให้ต้นก�แฟสมบูรณ์ไม่ข�ด	 
ธ�ตุอ�ห�ร	ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนม�กเกินไป
	 	 		 		 	 เก็บใบที่เป็นโรคทิ้งทำ�ล�ยนอกแปลงปลูก

โรคใบจุดตากบ
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 3.2.1  มอดเจ�ะผลก�แฟ (Coffee Berry Borer; CBB)
     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Hypothenemus hampei Ferrari
     ลักษณะการเข้าท� ลาย : ผลก�แฟที่ถูกเจ�ะจะเป็นช่องท�งให้เชื้อร�และ 
เชื้อแบคทีเรียเข้�ทำ�ล�ยซ้ำ�	 ผลร่วงเสียห�ย	 ผลผลิตและคุณภ�พของก�แฟลดลง	 
ระยะผลอ่อน	 คว�มเสียห�ยรุนแรงจะเกิดกับเนื้อเยื่อภ�ยในผล	 ระยะผลกำ�ลังสุก 
ทำ�ให้เมล็ดเป็นรูพรุน	 โรคพืชต่�ง	 ๆ	 เข้�ทำ�ล�ยซ้ำ�	 เมล็ดเสียคุณภ�พ	 และทำ�ให้ 
ผลร่วงหล่น	ก่อนกำ�หนด  
                การป้องกันก� จัด     
					 	 		 		 	 สำ�รวจก�รระบ�ดของมอดเจ�ะผลก�แฟอย่�งสม่ำ�เสมอ
	 	 		 		 	 รักษ�คว�มสะอ�ดแปลง	 ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มให้โปร่ง	 เก็บเกี่ยว 
ผลก�แฟให้หมดต้น	 เก็บผลก�แฟที่ถูกมอดเจ�ะทำ�ล�ยออกไปทำ�ล�ยนอกแปลง	 
เพื่อลดก�รระบ�ดของมอดเจ�ะผลก�แฟที่อยู่ในผล
	 	 		 		 	 ว�งกับดักและส�รล่อมอดเจ�ะผลก�แฟ	(เมทิลแอลกอฮอล์	 :	 เอทิล 
แอลกอฮอล์	อัตร�ส่วน	1	:	1)	อัตร�	5	-	10	จุดต่อไร่	และเติมส�รล่อทุก	ๆ	2	สัปด�ห์
	 	 		 		 	 ใช้เชื้อร�	 บิวเวอเรีย	 บ�สเซียน�	 ส�ยพันธุ์	 ดีโอเอบี	 4	 (Beauveria	 
bassiana	 ส�ยพันธ์ุ	 DOA	 B4)	 ซึ่งมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงกับมอดเจ�ะผลก�แฟ	 
อัตร�	 1	 ถุง	 (200	 กรัม)	 ต่อน้ำ�	 10	 ลิตร	 ฉีดพ่น	 เดือนละ	 1	 ครั้ง	 ในช่วงติดผล 
จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต	
   ** คำ�แนะนำ� : ควรทำ�ก�รป้องกันกำ�จัดร่วมกันแบบผสมส�น
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3.2  แมลงศัตรูท่ีส� คัญ

มอดเจาะกาแฟ
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      3.2.2  หนอนเจ�ะกิ่งก�แฟหรือหนอนก�แฟสีแดง (Red Coffee Borer)
         ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Zeuzera coffeae Nietner
         ลักษณะการเข้าท� ลาย :	 หนอนเจ�ะเข้�ไปกินเนื้อเยื่อภ�ยในก่ิงและลำ�ต้น 
ทำ�ให้กิ่งและลำ�ต้นแห้งต�ย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกล�งคืน	 ปีกสีข�วมีจุดประทั่วทั้งปีก	
ว�งไข่บริเวณเปลือกของลำ�ต้น	 ไข่มีสีเหลือง	ตัวเมีย	1	ตัว	ว�งไข่ได้	300	 -	500	ฟอง 
ระยะไข่	 7	 -	 10	 วัน	 ตัวหนอนมีลำ�ตัวสีแดง	 เจ�ะเข้�ไปกัดกินเนื้อเยื่อภ�ยในก่ิง 
และลำ�ต้นก�แฟ	 ระยะหนอน	 2	 -	 5	 เดือน	 ระยะดักแด้	 2	 -	 3	 สัปด�ห์	 ระบ�ดม�ก 
ช่วงเดือนเมษ�ยน	-	มิถุน�ยน	และเดือนกันย�ยน
     การป้องกันก� จัด
	 		 		 		 	 ทำ�คว�มสะอ�ดแปลงและตรวจดูต�มกิ่งและลำ�ต้นก�แฟอยู่เสมอ 
	 	 		 		 	 ห�กพบก�รเข้�ทำ�ล�ยของหนอนเจ�ะกิ่งก�แฟหรือหนอนก�แฟ	 
สีแดง	ให้ตัดกิ่งและลำ�ต้นออกไปเผ�ทำ�ล�ยนอกแปลง
	 	 		 		 	 ใช้สำ�ลีชุบส�รฆ่�แมลงประเภทดูดซึม	 เช่น	matathion	 อัดเข้�ไป 
ตรงรูที่หนองเจ�ะ	 แล้วปิดทันทีด้วยดินเหนียวให้แน่น	 หรือจะฉีดพ่นที่ก่ิงหรือลำ�ต้น 
ทุกๆ	15	วัน	อัตร�ใช้ต�มฉล�กข้�งขวด

หนอนเจาะกิ่งกาแฟหรือหนอนกาแฟสีแดง
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 3.2.3  เพลี้ยหอยเขียว (Green Coffee Scale)
     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Coccus viridis
     ลักษณะการเข้าทำาลาย :	 เป็นเพลี้ยหอยเกร�ะอ่อน	 รูปร่�งรี	 สีเหลือง 
ปนเขียว	 หลังนูน	 ทั้งตัวอ่อน	 และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำ�เลี้ยงบริเวณกิ่ง	 ก้�น	 และใบ		 
ทำ�ให้ใบร่วง	 ต้นก�แฟชะงักก�รเจริญเติบโต	 และทรุดโทรมลง	 ห�กระบ�ดในระยะ 
ติดผลจะทำ�ให้ผลอ่อนมีขน�ดเล็กลง	 เมล็ดลีบและผลร่วง	 นอกจ�กนี้เพลี้ยหอยเขียว 
ยังถ่�ยน้ำ�หว�น	 (honey	 dew)	 ขึ้นปกคลุมผิวใบ	 ส่งผลให้พื้นที่ในก�รสังเคร�ะห์แสง 
ลดลง	และเป็นแหล่งเพ�ะเชื้อร�ดำ�  
            การป้องกันก� จัด
	 	 		 		 	 ทำ�คว�มสะอ�ดแปลงและหมั่นตรวจดูต�มยอดอ่อน	ใบอ่อน	กิ่งก้�น	
ใบ	ของก�แฟอยู่เสมอ
	 	 		 		 	 เมื่อพบก�รเข้�ทำ�ล�ย	 ให้ตัดบริเวณที่ถูกทำ�ล�ยออกไปเผ�ทำ�ล�ย
นอกแปลง
	 	 		 		 	 พ่นไวท์ออย	 67	 เปอร์เซ็นต์อีซี	 (%EC)	 อัตร�	 100	 มิลลิลิตร	 
ต่อน้ำ�	20	ลิตร

เพลี้ยหอยเขียว
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 3.2.4  เพลี้ยแป้งก�แฟ (Coffee Mealybug)
         ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Planococcus lilacinus (Cockerell)
          ลักษณะการเข้าทำาลาย : เป็นเพลี้ยแป้งรูปไข่	 สีชมพูปนม่วงอ่อน	 มีไข	 
สีข�วปกคลุมอยู่รอบลำ�ตัว	 มีขน�ดสั้น	 ไขท�งปล�ยย�วกว่�เล็กน้อย	 ไขบนหลัง 
บ�งจนเห็นเป็นเส้นจ�ง	ๆ	กล�งลำ�ตัว	และมีขนแข็ง	(setae)	ค่อนข้�งย�ว	ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำ�เลี้ยงบริเวณยอดอ่อน	 กิ่ง	 ก้�น	 ใบ	 ทำ�ให้ยอดหงิกงอผิดรูป	 
ต้นชะงักก�รเจริญเติบโตและทรุดโทรมลง	 มีก�รถ่�ยน้ำ�หว�น	 (honey	 dew)	 
ขึ้นคลุมผิวใบ	ทำ�ให้พื้นที่สังเคร�ะห์แสงลดลง	และเป็นแหล่งเพ�ะเชื้อร�ดำ�
     การป้องกันก� จัด
	 	 		 		 	 ทำ�คว�มสะอ�ดแปลงและหมัน่ตรวจดตู�มยอดอ่อน		ใบออ่น		กิง่ก�้น	
ใบ	ของก�แฟอยู่เสมอ
	 	 		 		 	 เมื่อพบก�รเข้�ทำ�ล�ย	 ให้ตัดบริเวณที่ถูกทำ�ล�ยออกไปเผ�ทำ�ล�ย
นอกแปลง
	 	 		 		 	 พ่น	 ไวท์ออย	 67	 เปอร์เซ็นต์อีซี	 (%EC)	 อัตร�	 100	 มิลลิลิตร 
ต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 หรือ	 พ่นส�รฆ่�แมลง	 ได้แก่	 ไดโนทีฟูแรน	 10	 เปอร์เซ็นต์ดับเบ้ิลยูพี	 
(%WP)	 อัตร�	 20	 กรัมต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 ไทอะมีโทแซม	 25	 เปอร์เซ็นต์ดับเบ้ิลยูจี	 
(%WG)	 อัตร�	 3	 กรัมต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 และ	 อิมิด�โคลพริด	 70	 เปอร์เซ็นต์ดับเบิ้ลยูจี	
(%WG)	อัตร�	4	กรัมต่อน้ำ�	20	ลิตร

เพลี้ยแป้งกาแฟ
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 ก�รเก็บเกี่ยว	 ควรเก็บเฉพ�ะผลสุก 
80	 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป	 ที่ มีสีแดงและผลที่ มี 
สเีหลอืง	-	เหลอืงเข้ม	โดยเกบ็ทลีะขอ้ไมค่วรเกบ็ 
แบบรูด	 ดัชนีก�รเก็บเกี่ยวก�แฟอะร�บิก� 
ที่เหม�ะสม	 อ�จสุ่มโดยใช้น้ำ�คั้นจ�กเนื้อผล
ม�วัดกับเคร่ืองวัดปริม�ณน้ำ�ต�ล	 เพื่อวัดห� 
ปริม�ณของแข็งที่ละล�ยน้ำ�ได้	 ควรมีปริม�ณ 
ของแข็งท่ีละล�ยน้ำ�ได้อย่�งน้อย		17		องศ�บริกซ์	 
ท้ังนี้หลังเก็บเกี่ยวควรแปรรูปทันที	 ไม่ควรทิ้ง 
ผลกองรวมกันม�กกว่�	 24	 ชั่วโมง	 เนื่องจ�ก 
จะเกิดกระบวนก�รหมกัในผลก�แฟทีเ่กบ็เกีย่ว
กองรวมไว้	 จะทำ�ให้เกิดก�รดูดกลืนกลิ่นที่ 
ไม่พึงประสงค์		เช่น		กล่ินกระสอบ		กล่ินเชอร์ร่ีเน่� 
กลิ่นดิน	และเพื่อให้ก�แฟอะร�บิก�ที่เก็บเกี่ยว 
ส�ม�รถคงคุณภ�พไว้ได้

ผลของการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ด
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บทที่ 4                                               
การเก็บเก่ียวและการจัดการหลงัการเกบ็เกีย่วกาแฟอะราบกิา

 4.1  การเกบ็เกีย่วผลผลติ

เก็บกาแฟ

ผลกาแฟสด

ก�รเก็บเกี่ยวก�แฟ

เก็บผลเขียว
เก็บผลสุกงอม
เก็บผลร่วงต�มพื้น

เก็บผลสดไว้น�นหล�ยวัน
ก่อนนำ�ออกต�ก

ผลลัพธ์ที่ได้

มีรสช�ติเฉพ�ะเมล็ดก�แฟอ่อน	(เขียว	:	Green	Flavor)
มีรสช�ติเฉพ�ะเมล็ดสุกงอม	(หมัก	:	Fermented)
มีรสช�ติหมักและเกิดร�ทำ�ให้มีรสช�ติเฉพ�ะกลิ่นร�	 
(Fermented,	Mouldy	หรือ	Musty)
มีรสช�ติหมักและรสช�ติกลิ่นร�	
(Fermented	และ	Mouldy)
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	 ก�รแปรรูปผลผลิตก�แฟ	 มีคว�มสำ�คัญต่อก�รผลิตส�รก�แฟให้มีคุณภ�พ	 และ
รสช�ติเป็นที่ยอมรับของตล�ดทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ	 เพื่อให้ได้ก�แฟคุณภ�พดี	 
โดยทั่วไป	มี	2	แบบ	คือ
  4.2.1  ก�รทำ�ส�รก�แฟโดยวิธีเปียก (Wet Method or Wash Method)   
เป็นวิธีก�รที่นิยมกันแพร่หล�ย	 เพร�ะจะได้ส�รก�แฟท่ีมีคุณภ�พ	 รสช�ติดีกว่�	 
ร�ค�สูงกว่�วิธีต�กแห้ง	(Dry	method)	โดยมีขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้
         1)  ก�รปอกเปลือก (Pulping)	 โดยก�รนำ�ผลก�แฟสุกที่เก็บได้ม�	 
ปอกเปลือกนอกทันทีีโดยเครื่องปอกเปลือก	 โดยใช้น้ำ�สะอ�ดขณะที่เครื่องทำ�ง�น							
ไม่ควรเก็บผลก�แฟไว้น�นหลังก�รเก็บเกี่ยวเพร�ะผลก�แฟเหล่�นี้จะเกิดก�รหมัก	 
(fermentation)	 ขึ้นม�จะทำ�ให้คุณภ�พของส�รก�แฟมีรสช�ติเสียไป	 ดังนั้น						 
หลังปอกเปลือกแล้ว	จึงต้องนำ�ไปขจัดเมือก
         2)  ก�รกำ�จัดเมือก (demucilaging)	 เมล็ดก�แฟที่ปอกเปลือกนอก					 
ออกแล้วจะมีเมือก	 (mucilage)	 ห่อหุ้มเมล็ดอยู่จึงจำ�เป็นต้องกำ�จัดออกไป	 ซ่ึงก�ร 
กำ�จัดเมือกโดยวิธีก�รหมักต�มธรรมช�ติ	 (Natural	 Fermentation)	 เป็นวิธีก�ร 
ที่ปฏิบัติดั้งเดิม	 โดยนำ�เมล็ดก�แฟที่ปอกเปลือกออกแล้วม�แช่ในบ่อซีเมนต์	 หรือ 
บ่อพล�สติก	 มีรูระบ�ยน้ำ�ออกด้�นล่�ง	 ใส่เมล็ดก�แฟประม�ณ	 3/4	 ของบ่อแล้ว 
ใส่น้ำ�ให้ท่วมสูงกว่�ก�แฟ	 แล้วคลุมบ่อด้วยผ้�หรือพล�สติกปิดป�กบ่อซีเมนต์	 
ทิ้งไว้	 24	 -	 48	 ชั่วโมง	 ในกรณีที่อุณหภูมิต่ำ�อ�ก�ศหน�วเย็น	 ก�รหมักอ�จจะ 
ใช้เวล�	 48	 -	 72	 ชั่วโมง	 จ�กนั้นปล่อยน้ำ�ทิ้งแล้วนำ�เมล็ดม�ล้�งน้ำ�ให้สะอ�ด	 
นำ�เมล็ดม�ขัดอีกคร้ังในตะกร้�ที่ต�ถี่ที่มีป�กตะกร้�กว้�งก้นไม่ลึกม�ก	 เมื่อขัดแล้ว 
เมล็ดก�แฟจะไม่ลื่น	แล้วล้�งด้วยน้ำ�สะอ�ดอีกครั้งก่อนที่จะนำ�ไปต�ก

 4.2  การแปรรูปผลผลติ 
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  3)  ก�รต�กหรือก�รทำ�แห้ง (Drying) หลังจ�กเมล็ดก�แฟผ่�นก�รล้�ง 
ทำ�คว�มสะอ�ดแล้ว	 นำ�เมล็ดก�แฟม�เทลงบนล�นต�กที่ทำ�คว�มสะอ�ดแล้ว	 หรือ 
เทลงบนต�ข่�ยพล�สติกบนแคร่ไม้ไผ่			เกล่ียเมล็ดก�แฟให้กระจ�ยสม่ำ�เสมอ		ไม่ควรหน�เกิน 
4	 นิ้ว	 ควรที่จะเกลี่ยเมล็ดก�แฟวันละ	 2	 -	 4	 ครั้ง	 จะทำ�ให้เมล็ดแห้งเร็วขึ้น	 และ 
เวล�กล�งคืนควรกองเมล็ดเป็นกอง	 ๆ	 และใช้พล�สติกคลุมเพื่อป้องกันน้ำ�ฝน 
หรือน้ำ�ค้�ง	ใช้เวล�ต�กประม�ณ	7	-	10	วัน	เมล็ดจะมีคว�มชื้นประม�ณ	13% 
  4) ก�รบรรจุ (Packing)  เมล็ดก�แฟที่ได้ควรเก็บไว้ในรูปของก�แฟกะล�	
(Parchment	 Coffee)	 เพร�ะจะส�ม�รถรักษ�เนื้อก�แฟและป้องกันคว�มชื้นก�แฟ 
ได้ดี	ควรบรรจุในกระสอบป่�นใหม่และควรกลับด้�นในของกระสอบป่�นออกม�ผึ่งลม 
ก่อนนำ�ไปใช้	และเก็บในโรงเก็บที่มีอ�ก�ศถ่�ยเทได้สะดวก	ไม่อับชื้น	หรือมีกลิ่นเหม็น 
  5)  ก�รสีก�แฟกะล� (Hulling) 
ก�แฟกะล�ที่จะนำ�ไปจำ�หน่�ยควรจะสี	 
เพื่อเอ�กะล�ออกด้วยเคร่ืองสีกะล�จะได้
ส�รก�แฟ	 (Green	 Coffee)	 ที่มีลักษณะ 
ผิวสีเขียวอมฟ้�			

ลอกเปลือกนอกด้วยเครื่องสีลอยน้ำาเพื่อคัดเมล็ด

ล้างเมือก ตากเมล็ดกาแฟ
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 4.2.2   ก�รทำ�ส�รก�แฟโดยวิธีแห้ง (Dry method หรือ Natural method) 
								 		 	เป็นวิธีก�รที่ดำ�เนินก�รโดยนำ�เอ�ผลก�แฟ	 (Coffee	 Cherry)	 
ที่เก็บเกี่ยวม�จ�กต้นแล้ว	 นำ�ม�ต�กแดด	 ประม�ณ	 15	 -	 20	 วัน	 บนล�นต�ก 
ที่สะอ�ดและได้รับแสงแดดเต็มที่เกล่ียให้เสมอทั่วกัน	 และหม่ันเกลี่ยบ่อยคร้ัง	 
เมื่อผลแห้งจะมีเสียงของเปลือกกับเมล็ดกระทบกัน	 จึงนำ�ม�เข้�เคร่ืองสีก�แฟ	 
(Hulling)	 แล้วบรรจุในกระสอบท่ีสะอ�ด	 ข้อเสียของวิธีก�รนี้	 คือ	 ส�รก�แฟท่ีได้ 
จะมีคุณภ�พต่ำ�กว่�ก�รทำ�ส�รก�แฟโดยวิธีหมักเปียก	

 
      ก�รสี/กะเท�ะก�แฟกะล�และก�รคัดเลือกคุณภ�พ
		 	 		 	หลังจ�กทำ�แห้งเมล็ดก�แฟแล้ว	 จะต้องพักเมล็ดก�แฟกะล�ไว้ประม�ณ	 
2	 เดือนก่อนทำ�ก�รสีเมล็ดก�แฟกะล�	 ห�กเก็บไว้น�นเกินกว่�ระยะเวล�ท่ีกำ�หนด 
จะทำ�ให้ได้เมล็ดหลังก�รสีมีกลิ่นรสไม่เป็น 
ท่ี ต้องก�รคือ	 เมล็ดจะมีกลิ่นรสคล้�ย 
กระด�ษ	 หรือกล่ินไม้	 กระบวนก�รสีเมล็ด
ก�แฟกะล�เป็นก�รกำ�จัดเปลือกด้�นนอก
หรือกะล�ออกจ�กเมล็ด	 เป็นกระบวนก�ร 
ท�งกล		ใช้เคร่ืองจักรทำ�ก�รสีกะล�	เพ่ือคว�ม
สม่ำ�เสมอของเมล็ดก�แฟ

การตากเมล็ดแห้ง

กาแฟกะลา และ เปลือกผลกาแฟ (เชอร์รี่)



กรมส่งเสริมการเกษตร

 4.3.1   ก�รคัดเกรด              
	 	 	 	 	 	 	 ส�รก�แฟ	 (Green	 coffee)  ที่ผ่�นเครื่องสีเอ�กะล�ออกแล้ว	 จึงนำ�ม�
คัดขน�ดเพ่ือแบ่งเกรด	 โดยใช้ตะแกรงร่อนขน�ดรู  5.5  มิลลิเมตรเพื่อแยกส�รก�แฟ 
ที่สมบูรณ์	จ�กส�รก�แฟที่แตกหักรวมถึงสิ่งเจือปน	เมล็ดก�แฟที่มีสีดำ�	(black	bean)  
ซึ่งเกิดจ�กเชื้อร�บ�งประเภท	 ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องท่ีใช้แรงเหวี่ยง	 
(Electronic	 Coffee	 Sorting	Machine)  เพื่อแยกส�รก�แฟท่ีดีออกจ�กส�รก�แฟ 
ที่ไม่สมบูรณ์

มาตรฐานการแบ่งเกรดของสารกาแฟอะราบิกาของไทย
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กระบวน
ก�รผลิต

แบบเปยีก

แบบแห้ง

ข้อได้เปรียบ

1.	ใช้เวล�และพ้ืนท่ีในก�รต�กน้อยกว่� 
2.		มีเมล็ดแตกหักน้อยกว่�ในข้ันตอนก�รสี 
3.		ส�รก�แฟมีคุณภ�พดีกว่�

1.		เป็นวิธีท่ีง่�ยและต้นทุนต่ำ� 
2.		ไม่ต้องใช้คว�มรู้คว�มชำ�น�ญม�ก 
3.		เหม�ะสมใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำ�จำ�กัด

ข้อเสียเปรียบ

1.	มีข้ันตอนม�กและต้นทุนสูงกว่� 
2.	ต้องใช้คว�มรู้และเทคนิคท่ีเพียงพอ 
				ถ้�ไม่ถูกต้องจะได้ส�รก�แฟคุณภ�พต่ำ� 
3.		ไม่ส�ม�รถทำ�ได้กับผลดิบหรือผลดำ� 
4.		ต้องใช้น้ำ�ปริม�ณม�ก
1.		ส�รก�แฟท่ีได้มีคุณภ�พต่ำ�กว่�
	 วิธีเปียก 
2.	ใช้เวล�ในก�รต�กน�น

ข้อดีข้อเสียของการผลิตเมล็ดกาแฟโดยกระบวนการแบบเปียกและแบบแห้ง

4.3  การคดัเกรด การเก็บรักษา และการขนย้าย

เกรดของส�รก�แฟอะร�บิก�

 เกรด A ขน�ด			 :			ขน�ดของเมล็ดตั้งแต่	5.5	มิลลิเมตรขึ้นไป 
  สี			 :			สีเขียวอมฟ้� 
  เมล็ดแตกหัก			:			มีเมล็ดไม่สมบูรณ์	หรือเมล็ดขน�ดเล็กกว่�	5.5	มิลลิเมตร	
	 	 	 	 ไม่เกินร้อยละ13 
  เมล็ดเสีย			 :		มีเมล็ดที่เป็นเชื้อร�หรือมีสีผิดปกติ	ไม่เกินร้อยละ	1.5
  คว�มชื้น			 :		ไม่เกินร้อยละ	13
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       4.3.2   ก�รเก็บรักษ� (Storage)
	 							 	1)		 ภ�ชนะบรรจุควรเก็บใน 
กระสอบป่�นใหม่	ปร�ศจ�กกลิ่น	โดยบรรจุ 
ให้เหลือพ้ืนที่ป�กกระสอบบ้�ง	 ไม่ใส่จน 
เต็มกระสอบ	 ควรมีแผ่นป้�ยบอกเกรด 
ส�รก�แฟ	วนัทีบ่รรจ	ุแหลง่ผลติ	และน้ำ�หนัก	 
ณ	วันที่บรรจุ
	 						 	2)		 โรงเก็บควรจะต้ังอยู่ในที่ 
มีอ�ก�ศถ่�ยเทได้ดี	อ�ก�ศไม่ร้อน	คว�มชื้น 
สัมพัทธ์ในโรงเก็บ  60%	 ห่�งจ�กฝ�ผนัง 
และหลังค�ประม�ณ 0.5	-	1.0 เมตร
	 							 	3)		 ต้ังกระสอบท่ีบรรจุก�แฟบนพ้ืนท่ีท่ีทำ�ด้วยไม้ยกสูงจ�กพ้ืน		15 	เซนติเมตร
 4.3.3   ก�รขนย้�ย
	 								 	1)		 พ�หนะในก�รขนย้�ยควรเป็นแบบปิด	 แห้ง	 สะอ�ด	 ปร�ศจ�กกล่ิน 
ไม่พึงประสงค์	 ป้องกันก�รปนเป้ือนจ�กวัตถุอันตร�ยท�งก�รเกษตร	 ส่ิงแปลกปลอม	 
ตลอดจนป้องกันก�รเปียกน้ำ�จ�กภ�ยนอกได้	 และไม่เคยบรรทุกส�รเคมีหรือวัตถุ 
ท่ีมีกล่ินรุนแรง
	 										2)		 ห�กเป็นก�รขนย้�ยแบบระบบเปิด	 ให้คลุมด้วยผ้�เต้นท์	 เพ่ือป้องกัน 
ก�รเปียกช้ืนขณะขนย้�ย	
												 	3)		 ควรขนส่งเมล็ดก�แฟและก�แฟกะล�ในช่วงกล�งวัน	 ควรใช้ 
คว�มระมัดระวังในก�รขนย้�ยเมล็ดก�แฟ	 และก�แฟกะล�ในขณะฝนตกและ 
ไม่ควรนำ�พ�หนะท่ีเปียกเข้�ไปในสถ�นท่ีเก็บเมล็ดก�แฟ
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การเก็บรักษากาแฟ

เกรดของส�รก�แฟอะร�บิก�

 เกรด X	 ลักษณะและคุณภ�พเหมือนเกรด	 A	 ยกเว้นสีซ่ึงจะมีสีแตกต่�งไปจ�ก 
	 	 สีเขียวอมฟ้�หรือมีสีน้ำ�ต�ลปนแดง

 เกรด Y	 ลักษณะเมล็ดแตกหักหรือเมล็ดกลมเล็ก	ๆ 		(Pea	berries)	ที่ส�ม�รถลอด
	 	 ผ่�นตะแกรงขน�ด	12.5	(5.5	มิลลิเมตร)	มีสีเขียวอมฟ้�	สิ่งเจือปนไม่เกิน	
	 	 0.5%	คว�มชื้นไม่เกิน	13%
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