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ค าน า 
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1. สภาพพ้ืนที่ส าหรับการปลูกกาแฟโรบัสตา 

 
 พ้ืนที่ทางภาคใต้จัดเป็นแหล่งที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟ 
โรบัสตาเพราะมีสภาพอากาศร้อนชื้นและปริมาณน้้าฝนที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิต กาแฟโรบัสตาสามารถปลูกได้ทั้งเชิงเดี่ยว หรือเชิง
ผสมผสานกับพืชหลากหลายชนิด การค้านึงถึงสภาพพ้ืนที่ปลูก จึงจัดเป็น
พ้ืนฐานส้าคัญของการปลูกกาแฟโรบัสตาให้ส้าเร็จ โดยต้องค้านึงถึงปัจจัย
ส้าคัญต่างๆ ดังนี้ 
 
1.1 สภาพพื้นที่และดินปลูก 

 ควรเลือกปลูกเฉพาะพ้ืนที่ราบ หลีกเลี่ยงสภาพพ้ืนที่น้้าท่วมขัง
ต่อเนื่อง เช่น พ้ืนที่นาร้างหรือที่ลุ่มน้้าท่วมขังนานกว่า 1 เดือน และ
ควรหลีกเลี่ยงสภาพพ้ืนที่ลาดชันสูง ทีม่ีการจัดการพื้นที่ได้ล้าบาก เช่น 
การใช้เครื่องจักรกล การเก็บเก่ียว ฯลฯ  

 สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีที่ความสูงจากระดับน้้าทะเล
ต่้ากว่า 800 เมตร  

 เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะร่วนซุย มีการถ่ายเทอากาศและ
ระบายน้้าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง มีอินทรียวัตถุสูง และ
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 

 หน้าดินลึกประมาณ 0.5-1.0 เมตร   
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1.2 สภาพภูมิอากาศ  
 ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยควรอยู่ในช่วง 1,500-2,300 มิลลิเมตรต่อปี แต่

หากมีฝนตกชุกตลอดปี อาจท้าให้กาแฟโรบัสตาทยอยออกดอกและ
ติดผลได้ตลอดทั้งปี โดยจะส่งผลเสียต่อการตากแห้งที่ไม่สมบูรณ์ และ
อาจเกิดโรคเชื้อราเข้าท้าลายได้ง่าย 

 ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลา 7 เดือน และควรมีช่วงแล้งไม่เกิน 2-3 เดือน  
 ความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 เปอร์เซ็นต์  
 อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสม 25-35 องศาเซลเซียส แต่หากต้นกาแฟที่

ได้รับอุณหภูมิสู ง เกินไปในช่วงฤดูร้อน จะท้าให้ต้นชะงักการ
เจริญเติบโต โทรมและตายได้  

 ควรได้รับความเข้มแสง 50-80 เปอร์เซ็นต์ของสภาพกลางแจ้ง หรือ
อยู่ใต้ร่มไม้ยืนต้นที่มีสภาพทรงพุ่มโปร่ง เช่น มะพร้าว ทุเรียน สะตอ 
ฯลฯ 
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ลักษณะการปลูกกาแฟโรบัสตาในสภาพพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

ลักษณะการปลูกกาแฟโรบัสตาในสภาพพ้ืนที่เนนิเขา 



4 
 

 
  

สภาพพ้ืนที่และอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกกาแฟโรบัสตา 
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2. พันธุ์กาแฟโรบัสตา 

 
 กาแฟที่นิยมปลูกทางการค้าในตลาดโลกมี 2 สายพันธุ์ คือ อราบิกา
และโรบัสตา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันทั้ง ล้าต้น รูปทรงใบ รูปร่างผล ตลอดจน
ลักษณะของกลิ่นรสในเมล็ดกาแฟ ส้าหรับคู่มือนี้ จัดแบ่งพันธุ์กาแฟโรบัสตา
เฉพาะของไทย ได้ดังนี้ 
 
2.1 กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน า 
 กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน้าต้องเป็นพันธุ์ที่ผ่านการรับรองจาก กรม
วิชาการเกษตร เป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวด้านการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ไดดี้ทางภาคใต ้โดยปัจจุบันมีจ้านวน 5 พันธุ์หลัก คือ ชุมพร 1 ชุมพร 2 ชุมพร 
3 ชุมพร 4 (84-4) และ ชุมพร 5 (84-5) ซึ่งนิยมน้ามาส่งเสริมสู่เกษตรกร
จ้านวน 3 พันธุ์หลัก ได้แก่ ชุมพร 2 ชุมพร 84-4 และชุมพร 84-5  
 ทั้งนี้ แต่ละพันธุ์มีลักษณะที่โดดเด่นต่างกัน จึงควรปลูกร่วมกันใน
แปลงอย่างน้อย 2-3 พันธุ์ เพื่อช่วยให้มีการติดผลได้ดีขึ้น 
 
ตารางที่ 2.1 ลักษณะเด่นของผลผลิตกาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะน้า 

ลักษณะเด่น ชุมพร 2 ชุมพร 84-4 ชุมพร 84-5 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี) 349 482 428 
น้้าหนัก 100 เมล็ด (ก.) 16.2 15.5 17.0 
ปริมาณสารคาเฟอีน (%) 2.44 2.24 2.18 
อายุการเก็บเกี่ยว (เดือน) 11 10-11 10-11 
พื้นที่แนะน้า ไม่เหมาะกับ

พื้นที่ทรายจัด 
และมีน้้าท่วมขัง 

ไม่เหมาะกับ
พื้นที่น้้าท่วมขัง 

ไม่เหมาะกับพ้ืนท่ี
น้้าท่วมขัง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ปานหทัย และวิไลวรรณ (2562) 
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2.2 กาแฟโรบัสตาพันธุ์พื้นเมือง 
 กาแฟโรบัสตามีการปลูกบริเวณจังหวัดทางภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 100 ปี ในอดีตมีการน้าต้นกาแฟโรบัสตามาปลูกบริเวณอ้าเภอ 
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และบางพ้ืนที่ในจังหวัดสตูล ท้าให้กาแฟโรบัสตาเป็น
ที่รู้จักของเกษตรกรและมีการขยายพ้ืนที่ปลูกไปยังบริเวณจังหวัดอ่ืนๆ โดย
ปัจจุบันยังพบกาแฟโรบัสตาพันธุ์ดั้งเดิมอายุไม่น้อยกว่า 80-100 ปี ซึ่งแหล่ง
ต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตาพ้ืนเมืองที่ส้าคัญและนิยมใช้แปรรูปในภาคใต้นั้น 
สามารถให้ผลผลิตและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดเช่นเดียวกับพันธุ์
แนะน้า มีดังนี ้

 จังหวัดสงขลา เช่น อ้าเภอสะบ้าย้อย และอ้าเภอนาทวี  
 จังหวัดยะลา เช่น อ้าเภอเบตง  
 จังหวัดสตูล เช่น อ้าเภอควนกาหลง และอ้าเภอควนโดน  
 จังหวัดกระบี่ เช่น อ้าเภอคลองท่อม อ้าเภอปลายพระยา และอ้าเภอ

ล้าทับ  
 จังหวัดชุมพร เช่น อ้าเภอท่าแซะ และอ้าเภอพะโต๊ะ  
 จังหวัดระนอง เช่น อ้าเภอกระบุรี 

  
 ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งได้น้ามาขยายพันธุ์และปลูกไว้บริเวณสวนหลัง
บ้านร่วมกับไม้ผลและไม้ยืนต้นอ่ืนๆ อีกทั้งกาแฟโรบัสตายังสามารถปรับตัวได้
ดีทั้งในสภาพกลางแจ้งและสภาพร่มเงา จึงสามารถปลูกร่วมกับสวนไม้ผลและ
ไม้ยืนต้นได้ดี เช่น สวนกล้วย มะพร้าว มังคุด ลองกอง ทุเรียน สะตอ ฯลฯ  

เกษตรกรบางพ้ืนที่ใช้เป็นแหล่งต้นพันธุ์และผลิตเป็นกาแฟโรบัสตา
เชิงอัตลักษณ์ ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟโรบัสตาที่ส้าคัญของภาคใต้และ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ จนได้รับรองเป็นพืชประจ้าท้องถิ่น
หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ของภาคใต้ เช่น 
กาแฟชุมพร และกาแฟเมืองกระบี่ เป็นต้น 
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ลักษณะต้นกาแฟโรบัสตาพ้ืนเมือง อายุ 80 ปี  
บริเวณจงัหวัดสตูลและจงัหวัดสงขลาทางภาคใต้ของไทย 
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3. การขยายพันธุ์เพ่ือผลิตต้นกล้า 

  
 หลักการขยายพันธุ์ต้นกาแฟเป็นพื้นฐานส้าคัญในการเก็บรักษาและ
เพ่ิมจ้านวนต้นต้นกาแฟในแปลงปลูกของเกษตรกรได้ ส้าหรับแนวทางการ
ขยายพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถด้าเนินการได้เองและมีประสิทธิภาพ แบ่งได้ดังนี้ 
 
3.1 การขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด 
 
 วิธีการเพาะเมล็ดเป็นวิธีการเพ่ิมจ้านวนต้นที่ง่ายที่สุดและมีราคาต่อ
ต้นถูกกว่าวิธีอ่ืน  นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากต้นกล้าที่ได้จากการ
เพาะเมล็ดเป็นต้นตอในการเสียบยอดด้วย เนื่องจากจะได้ต้นที่มีระบบราก
แข็งแรง  
 
3.1.1 การเตรียมเมล็ด 

 เมล็ดกาแฟจะมีอัตราการงอกดีที่สุดเมื่อเก็บระยะผลสุกเต็มที ่ 
 คัดเมล็ดที่ลอยน้้าทิ้ง น้าเมล็ดที่จมบีบเปลือกออก และล้างเมือกที่ติด

อยู่บนเมล็ดโดยการแช่น้้าสะอาดประมาณ 24 ชั่วโมง พร้อมคัดเมล็ด
เสียหรือเมล็ดผิดปกติ เช่น เมล็ดลีบ เมล็ดด้า เมล็ดเสียหายจากมอด
เจาะหรือมีรอยตัด ฯลฯ 

 ผึ่งในที่ร่มจนเมล็ดแห้งกระจายทั่วถึงและไม่ใช้วิธีตากแดดจัดโดยตรง 
เพ่ือลดการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด 

 ก่อนเพาะควรคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันเชื้อรา เช่น เบโนมิล ไทแรม 
แคพแทน หรือแคพทาโฟล เพ่ือป้องกันโรคเน่าคอดินในระยะต้นกล้า
หลังงอก ทั้งนี้ต้องอ่านและปฏิบัติตามค้าแนะน้าในฉลากหรือเอกสาร
ก้ากับอย่างเคร่งครัด  

 



10 
 

3.1.2 การเพาะกล้า 
 พ้ืนที่เพาะกล้าควรสามารถขนย้ายกล้าได้สะดวก ไม่เป็นพ้ืนที่น้้าท่วม

ขังจากฝนตกหรือการรดน้้า และควรใช้ตาข่ายพรางแสงหรือซาแลน
ชนิด 80 เปอร์เซ็นต์  

 เตรียมแปลงเพาะหรือกระบะเพาะความกว้างประมาณ 1.0-1.5 เมตร 
ความยาวตามความเหมาะสม ระยะห่างของแถว 25 เซนติเมตร  

 เตรียมวัสดุเพาะอัตราส่วน (1:1:1) หน้าดิน : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมัก หรือวัสดุอ่ืนที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ขี้เถ้า แกลบ ทราย
ผสมแกลบเผา หรือหน้าดินผสมปุ๋ยคอก คลุกเคล้าให้เข้ากัน  

 ล้อมรอบด้วยอิฐบล็อค เกลี่ยวัสดุปลูกให้เสมอและท้าแนวหยอดเมล็ด  
 วางเมล็ด (ควรคว่้าด้านแบนลงดิน) และกลบดินบางๆ ประมาณ 1-2 

เซนติเมตร  
 รดน้้าหรือติดตั้งระบบน้้าให้ชุ่มอย่างน้อยเช้าเย็นเฉลี่ยวันละ 1-2 ครั้ง 

หลังรดน้้า หากสังเกตเห็นเมล็ดโผล่พ้นผิวดิน ควรกลบดินเพิ่มเติม   
 

3.1.3 การยา้ยต้นกล้าลงถุงเพาะช า 
 หลังการเพาะเมล็ดในกระบะ 45-60 วัน ต้นกล้าที่มีชีวิตรอดจะเริ่ม

ทยอยงอกและมีใบเลี้ยงหรือเรียกว่า “ระยะปีกผีเสื้อ”  
 ควรเตรียมวัสดุปลูกให้พร้อมส้าหรับการย้ายปลูกภายใน 1 เดือน  
 ดินผสมควรมีความร่วนซุย และระบายน้้าได้ดีและมีธาตุอาหาร เช่น 

ใช้อัตราส่วน (1:1:1) หน้าดิน : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก หรือวัสดุอ่ืนที่
สามารถหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ขี้เถ้าแกลบ ทราย ฯลฯ 

 ถุงเพาะช้านิยมใช้ 2 ขนาด คือ ขนาด 3×6 นิ้ว และ 4×8 นิ้ว ถุงเล็ก
ใช้กับต้นกล้าที่ต้องการย้ายปลูกระยะแรกในช่วงอายุ 3-4 เดือน และ
ถุงใหญ่ใช้กับต้นกล้าอายุ 6-8 เดือน ส้าหรับรอการย้ายปลูกลงแปลง  
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 ระหว่างย้ายเลี้ยงควรรดน้้าทุกวัน หรือติดตั้งระบบน้้าอย่างน้อยเช้า
เย็นเฉลี่ยวันละ 1-2 ครั้ง   

 เมื่อต้นกล้าอายุมากกว่า  4 เดือน ควรใส่ปุ๋ยทุกเดือน เช่น การพ่นปุ๋ย
ทางใบ (ไนโตรเจน) หรือ รดปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 1-2 
ช้อนชา ละลายในน้้า 10-20 ลิตร หรือปุ๋ย  15-15-15 ครึ่งช้อนชาต่อ
ต้น  

 ระยะก่อนการย้ายออกจากโรงเรือนอาจเปลี่ยนระดับหรือต้าแหน่ง
ของตาข่ายพรางแสงเพ่ือช่วยให้ต้นกล้าสามารถปรับตัวก่อนการย้าย
ปลูก หรือใช้ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต ์

 
  

ต้นกล้าเพาะเมล็ดของกาแฟโรบัสตาระยะปีกผีเสื้อ 
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3.2 การขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอด 
 เพ่ือให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดีเหมือนต้นแม่ เกษตรกรอาจใช้วิธีการ
เสียบยอดในระยะต้นกล้าหรือระยะให้ผลผลิตแล้ว  โดยควรเตรียมวัสดุส้าหรับ
การขยายพันธุ์ ได้แก่ ต้นกล้า (ต้นตอ) กิ่งพันธุ์ดี มีดติดตา กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
สารป้องกันก้าจัดเชื้อรา แผ่นพลาสติกพันตา (ใช้เชือกฟางทดแทนได้) กระโจม
ชื้น (ถ้ามี) 
 
3.2.1 ขั้นตอนการเสียบยอด 
 1) การเตรียมต้นตอ 

 ต้นตอควรมีความสมบูรณ์ เช่น ได้รับการบ้ารุ งปุ๋ยและน้้า 
และเลี่ยงการใช้ต้นตอที่เหี่ยวขาดน้้า หรือเป็นโรค  

 ขนาดที่เหมาะสมส้าหรับเสียบยอด มีขนาดล้าต้นประมาณ 
1-2 เซนติเมตร หรืออายุ 6-8 เดือนข้ึนไป 

 
  
  

การใช้วิธีเสียบยอดด้วยกิ่งพันธุ์ดีของกาแฟโรบัสตา 
และวิธีคลุมถุงพ่นสารกนัเชื้อราเพ่ือดูแลรักษาในตู้ชื้น 
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 2) การเลือกกิ่งกาแฟ  
 ควรบ้ารุงต้นแม่พันธุ์เช่นเดียวกับต้นตอ เพ่ือให้กิ่งแขนง

สมบูรณ์ ไม่มีโรค  
 ส่วนที่ใช้เป็นกิ่งพันธุ์ต้องเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งแขนงตั้งตรง 

เนื่องจากอาจท้าให้ต้นกล้าใหม่มีลักษณะล้าต้นเลื้อยหรือโน้ม
ออกด้านข้าง  

 กิ่งที่ใช้ควรมีขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ ตัดให้มีความยาว 4-6 
ข้อจากปลายยอด เมื่อตัดจากต้นแม่แล้วควรใช้ทันที หรือใส่
ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นเพื่อลดการคายน้้า และท้า
ความสะอาดกิ่งพันธุ์โดยการพ่นสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา (เบน
เลท)  

 
 3) ขั้นตอนการเสียบยอด  

 ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งตัดต้นตอที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตร
จากพ้ืนดิน (ประมาณ 1 คืบ)  

 ใช้มีดติดตาผ่ากลางต้นตอยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 
 เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นรูปลิ่มหรือฝานบวบทั้ง 2 ด้านยาว 3-4 

เซนติเมตร 
 น้ากิ่งพันธุ์ดีเสียบบนรอยแผลของต้นตอโดยใช้ปลายมีดเผยอ

รอยแผลเพ่ือน้าร่อง และป้องกันปลายกิ่งช้้า พยายามจัดวาง
ให้รอยแผลแนบกันสนิท ถ้าต้นตอมีขนาดใหญ่กว่ากิ่งพันธุ์ดี
ให้วางกิ่งชิดด้านใดด้านหนึ่งของต้นตอ (สังเกตต้าแหน่งของ
เปลือกให้สัมผัสกัน) 

 ใช้พลาสติกพันตาพันแผลจากล่างขึ้นบน เพ่ือป้องกันน้้า หรือ
อาจใช้เชือกฟางแทนกรณีไม่มีพลาสติกพันตา  
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 ก่อนน้าเข้ากระโจมชื้น ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา
บริเวณต้นกล้าและภายในถุงพลาสติกอีกครั้ง  

 ปิดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง ทั้งนี้ หลังเสียบยอด 30-45 
วัน หากรอยแผลยังเขียวสด และมียอดใหม่สมบูรณ์ จึง
สามารถน้าออกจากกระโจมและแกะถุงพลาสติกเพ่ือวาง
เลี้ยงในโรงเรือนต่อไป 

 
  

ต้นกล้าเพาะเมล็ดที่เหมาะต่อการย้ายปลูก (ระยะอายุ 6-8 เดือน) 
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3.3 การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 การใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการขยายพันธุ์กาแฟ ท้าให้ได้ต้นกล้า
กาแฟที่ตรงตามสายพันธุ์ จึงสามารถเพ่ิมจ้านวนได้ลักษณะเหมือนต้นแม่ทุก
ประการ ทั้ งนี้  การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้อง ท้าใน
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ และ
พัฒนาไปเป็นต้นอ่อน การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จึงมีราคาสูง แต่เหมาะส้าหรับ
การขยายพันธุ์ในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือให้ได้ต้นพันธุ์ในปริมาณที่มากเพียงพอ 
มีคุณภาพที่สม่้าเสมอ และตรงตามพันธุ์ในเวลาที่จ้ากัด ปัจจุบันเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถใช้ส่วนของใบอ่อน เพ่ือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์
เชื้อพันธุกรรมของต้นกาแฟโรบัสตาได้ ทั้งนี้ แม้เกษตรกรไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติได้
เอง แต่ควรทราบแหล่งผลิตหรือวิธีขยายพันธุ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ต้นกล้า  
 ปัจจุบันแหล่งผลิตต้นกล้ากาแฟโรบัสตาที่มีมาตรฐานและได้รับรอง
พันธุ์ คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ซึ่งมีการจ้าหน่ายทั้งต้นเพาะเมล็ดและ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หากเกษตรกรให้ความสนใจ สามารถติดต่อเพ่ือสั่งซื้อได้จาก
หน่วยงานราชการโดยตรง  
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4. การปลูกกาแฟโรบัสตาเป็นพืชร่วม  

 
 กาแฟโรบัสตาจัดเป็นไม้พุ่มที่เจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพแสง 50-80 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากปลูกในสภาพร่มเงาทึบมักท้าให้ต้นมีทรงพุ่มโปร่งและ
ผลผลิตลดต่้าลงได้มากถึง 25-50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากลดการเกิดของตาดอก 
แต่การปลูกในสภาพกลางแจ้งแสงแดดจัด จะท้าให้อุณหภูมิใบสูงและอาจท้า
ให้ต้นกาแฟโรบัสตาเติบโตได้ช้าและเกิดอาการกิ่งแห้งหรือยอดเหี่ยว หรือ
อ่อนแอจนยืนต้นตายได ้ 
 การใช้ไม้บังร่มจึงมีความจ้าเป็น ทั้งลดอุณหภูมิของใบในช่วงสภาพ
ความเข้มแสงสูง ลดปัญหาการขาดน้้าในช่วงฤดูร้อน ช่วยให้ต้นมีความสมบูรณ์
เพียงพอที่จะให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทุกปี การเลือกชนิดของไม้บังร่มเพ่ือ
ปลูกร่วมกับกาแฟโรบัสตาจึงต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย เพ่ือการจัดการ
สวนกาแฟโรบัสตาได้อย่างมีศักยภาพทั้งในด้านการเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิต 
 
4.1 ข้อดีของการปลูกไม้ร่มเงา 

 ป้องกันการติดผลมากเกินไป และอาจส่งผลให้เกิดอาการกิ่งแห้งตาย
ในช่วงฤดูร้อน  

 ลดค่าใช้จ่ายในการก้าจัดวัชพืช เพราะสภาพร่มเงาจะช่วยชะลอการ
เจริญเติบโตของวัชพืช  

 ท้าให้มีรายได้และสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตของไม้ร่มเงา เช่น 
กลุ่มไม้ผล หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

 ลดการคายระเหยน้้าของต้นกาแฟโรบัสตาในช่วงอากาศร้อนจัด และ
ช่วยรักษาความชื้นในอากาศบริเวณแปลงปลูกให้สูงขึ้น 

 ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและแมลง  
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 ช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ต้น เช่น การเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหารในดิน จากการร่วงของใบและช่วยการคลุมดินเพ่ือรักษา
ความชื้นในดินช่วงฤดูร้อน 

 หากใช้พืชตระกูลถั่วเป็นไม้ร่มเงา จะช่วยในการตรึงไนโตรเจนให้กับ
ต้นกาแฟโรบัสตาได ้

 สภาพร่มเงาช่วยกระตุ้นให้ต้นกาแฟโรบัสตามีใบสีเขียวสมบูรณ์ จึงมี
ส่วนช่วยท้าให้ผลกาแฟมีคุณภาพดีข้ึน 

 สภาพร่มเงาท้าให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพกลิ่นรสดีกว่าการปลูกสภาพ
กลางแจ้ง 

 
4.2 ข้อเสียส าคัญของการปลูกไม้ร่มเงา 

 การร่วงหล่นของกิ่งไม้ร่มเงา หรือการตัดแต่งกิ่งและการเก็บเกี่ยวอาจ
ท้าให้ต้นกาแฟโรบัสตาเสียหายได้ เช่น การปลูกกาแฟร่วมกับปาล์ม
น้้ามันที่ต้องมีการตัดแต่งก่ิงและทะลายปาล์มทุกเดือน 

 การทิ้งใบของไม้ร่มเงาที่เกิดจากเชื้อโรค สามารถท้าให้กาแฟโรบัสตา
ชะงักการเจริญเติบโตได้ เช่น อาการกิ่งแห้งตาย ซึ่ งการปลูกแบบ
ผสมผสาน อาจช่วยลดโอกาสระบาดของโรคได้ดีกว่าพืชชนิดเดียว 

 การปลูกร่วมไม้ร่มเงา จ้าเป็นต้องมีการดูแลรักษาและเพ่ิมการจัดการ
ปุ๋ยและน้้าให้เพียงพอ ทั้งแก่ไม้ร่มเงาและกาแฟ  
 

4.3 ลักษณะของพืชท่ีควรปลูกร่วมกับกาแฟโรบัสตา 
 มีการแก่งแย่งน้้า ธาตุอาหาร และพ้ืนที่ส้าหรับการเจริญเติบโตของ

กาแฟโรบัสตาน้อยที่สุด เช่น ไม่สร้างหน่อ กิ่งแขนงย่อยหนาแน่น 
ระบบรากควรลึก ไม่มีการชอนไชหรือแพร่กระจายของรากใกล้ผิวดิน
ทับกัน 
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 มีระบบรากที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศที่ผันแปร และเติบโตได้
ดีในสภาพกลางแจ้งของท้องถิ่นนั้นๆ 

 มีระบบรากที่มีความสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนในดินได้ 
 ทรงพุ่มที่ไม่บดบังแสงจนทึบหรืออาจมีการส่องผ่านของแสงในช่วง

เที่ยงวันได้  
 กิ่งและล้าต้นไม่เปราะบางและหักง่าย 
 ล้าต้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการหรือดูแลรักษาต้นกาแฟโรบัสตา 

เช่น ไม่มีหนาม และก่ิงแขนงหนาแน่น 
 สามารถแตกยอดใหม่เพ่ือเป็นร่มเงาได้เร็ว และช่วยลดความเข้มแสง

ในช่วงฤดูร้อน 
 ไม่เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อโรคและแมลงศัตรูส้าคัญของกาแฟโรบัสตา 
 เป็นต้นไม้ท่ีสามารถเพ่ิมรายได้หรือน้าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย 

เช่น การบริโภค ไม้ใช้สอย ฯลฯ 
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การปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพารา ร่วมไม้ผลผสมผสาน และร่วมปาล์มน้ ามัน  
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4.4 แนวทางการปลูกกาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา  
 กาแฟโรบัสตาสามารถปรับตัวได้ดีทั้งในสภาพกลางแจ้งและสภาพร่ม
เงา จึงปลูกร่วมกับสวนไม้ผลและไม้ยืนต้นได้ดี เช่น กล้วย มะพร้าว มังคุด 
ลองกอง ทุเรียน สะตอ ฯลฯ โดยเฉพาะในสวนยางพาราที่ก้าลังได้รับความ
สนใจปลูกของเกษตรกรทางภาคใต้จ้านวนมาก เพ่ือเสริมรายได้ในสวน
ยางพารา และใช้พ้ืนที่ในสวนยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 สภาพร่มเงาทึบของสวนยางพารา จึงเป็นอีกสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้มี
การเจริญเติบโตได้ช้ากว่าในสภาพกลางแจ้ง เช่น ความสูงต้น ขนาดล้าต้นและ
ทรงพุ่มลดลง หรือมีการโอนเอียงของล้าต้น รวมทั้งการแตกกิ่งเข้าหาบริเวณ
พ้ืนที่แสงส่องผ่าน หรืออาจมีการเข้าท้าลายของเชื้อราได้ง่ายกว่าปกติ อาจท้า
ให้ชะงักการเจริญเติบโต ใบเหี่ยวร่วงและยืนต้นตายได้ จึงควรมีข้อค้านึงในการ
ปลูกกาแฟโรบัสต้าในสวนยางพาราที่ส้าคัญ ดังนี้ 
  

 ควรปลูกแบบแถวเดี่ยวระหว่างแถวยางพารา ระยะห่างระหว่างต้น
กาแฟไม่ควรน้อยกว่า 3 เมตร  

 เกษตรกรต้องค้านึงหลักส้าคัญ 2 ประการ คือ การให้ปุ๋ยอย่าง
เพียงพอ และช่วงอายุของสวนยางพาราที่ต้องการจะปลูกกาแฟ เพ่ือ
ลดข้อจ้ากัดเรื่องแสงและรากยางพาราที่ เป็นปัจจัยส้าคัญต่อ
ความส้าเร็จในการปลูกต้นกาแฟโรบัสตา  

 ควรเลือกปลูกกาแฟโรบัสตาในสวนยางพาราระยะก่อนเปิดกรีด กรีด 
(อายุ 1-3 ปี) เนื่องจากมีแสงส่องผ่านทรงพุ่มหรือบริเวณด้านข้างสวน
ได้ดี จึงท้าให้ต้นกาแฟโรบัสตาเจริญเติบโตได้ดี และสามารถให้
ผลผลิตได้ในปีที่ 2-3 หรือปลูกในระยะหลังเปิดกรีดหน้าที่ 2-3 (อายุ
มากกว่า 12 ปี) เนื่องจาก ทรงพุ่มยางพาราเริ่มโปร่ง  

 เลี่ยงการปลูกในระยะยางอายุเริ่มเปิดกรีด และเปิดกรีดหน้าแรก (7-
12 ปี) เนื่องจากมีทรงพุ่มแน่นทึบ ท้าให้แสงส่องผ่านได้น้อย  
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 กรณีปลูกสร้างสวนยางพาราใหม่ ควรพิจารณาใช้ระยะปลูกยางพารา
ห่างขึ้น 2 เท่า (14-16 เมตร) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ว่างระหว่างแถวยางพารา 
โดยเกษตรกรยังสามารถขอสงเคราะห์การปลูกยางพาราได้ (ควร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กองทุนฯ) 

 
  

ลักษณะต้นกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราอายุ 5 ปี 

ลักษณะต้นกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราอายุ 15 ปี 
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5. การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู 

 
 โรคแมลงศัตรูที่พบเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งของการผลิต
กาแฟโรบัสตา เนื่องจากท้าความเสียหายให้กับต้นและผลผลิตอย่างมาก จึง
จ้าเป็นต้องมีการป้องกันก้าจัดอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ 
ส้าหรับโรคที่ส้าคัญและแนวทางป้องกันก้าจัด สถาบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชาการเกษตร ได้สรุปไว้เป็นแนวทาง ดังนี้ 
 
5.1 การป้องกันก าจัดโรคในกาแฟโรบัสตา 
 
5.1.1 โรคใบจุดสีน้ าตาล  
 1) เชื้อและสาเหตุ   
  เชื้อรา Cercospora coffeicola Berck and Cook ระบาด
 รุนแรง ในช่วงฤดูแล้ง พบได้บ่อยในระยะต้นกล้ากาแฟโรบัสตา ใน
 โรงเรือนเพาะช้า และต้นกาแฟโรบัสตาที่เพ่ิงย้ายปลูกใหม่  รวมถึง
 สภาพที่มีแสงแดดจัดเกินไป แสดงอาการใบแห้งและร่วง  และ
 เป็นสาเหตุให้ต้นแคระแกร็น กิ่งแห้งหรือต้นแห้งตายในระยะต่อมา 
 สปอร์ของเชื้อราบนใบจะแพร่กระจายไปตามกระแสลม หรือการ 
 ชะล้างของฝน  
 
 2) ลักษณะอาการ 

 บนใบต้นกล้าจะปรากฏเป็นจุดกลมขนาดเล็กสีน้้าตาลอ่อน 
ต่อมาจะขยายขึ้น ตรงกลางแผลอาจเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือเทา
อ่อนหรือสีขาวขอบแผลเป็นสีน้้าตาลแดง และถูกล้อมรอบด้วย
วงสีเหลือง ทั้งด้านบนและใต้ใบ หรือขยายเป็นแผลใหญ่
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ลักษณะคล้ายใบไหม้ ต่อมาจะเหลืองแห้งและร่วงหล่น ท้าให้
ต้นกาแฟแคระแกร็นและอาจตายในระยะต่อมา 

 ในระยะที่ต้นกาแฟโรบัสตาให้ผลแล้ว จะมีลักษณะเป็นจุด
เล็กๆ กระจายทั่วผล หรือเกิดเป็นแผลไหม้สีด้า ท้าให้เปลือก
กาแฟแห้งยุบลงติดแน่นกับเมล็ด  

 
 3) การป้องกันก าจัด   

 ในระยะอนุบาลต้นกล้าควรมีร่มเงาอย่างเพียงพอ การย้ายปลูก
ต้นกาแฟระยะแรก ควรท้าร่มเงาป้องกันการเผาไหม้ของ
แสงแดด และใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดเมื่อมีการระบาดของโรค 

 เรือนเพาะช้าควรมีแสงส่องผ่าน ไม่ร่มทึบ วางต้นให้ห่างกัน 
เพ่ือให้มีการระบายอากาศ 

 แปลงกาแฟควรมีร่มเงาเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแปลง
กาแฟที่ปลูกใหม่ เพ่ือหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรค 

 จัดการปุ๋ยอย่างเพียงพอให้ต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง จะช่วย
ลดความรุนแรงของโรคได้ 

 
5.1.2 โรคราสนิม 
 1) เชื้อและสาเหตุ 
  เชื้อรา Hemilia vastatrix เป็นโรคทีส่่งผลกระทบรุนแรงต่อ
 กลุ่มกาแฟอราบิกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ความชื้นสูง ต้น
 กาแฟที่อ่อนแอจะมีใบร่วงทั้งต้น และอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตของ
 กาแฟในระยะต่อมา นอกจากนี้อาจติดไปกับต้นกล้าที่น้าไปปลูก หรือ
 เครื่องมือทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม แม้กาแฟโรบัสตาจัดเป็นสาย
 พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคชนิดนี้ได้ดี แต่ควรหมั่นเฝ้าระวังการระบาด 
 เนื่องจาก เกษตรกรทางภาคใต้มีการน้ากาแฟอราบิกามาปลูกในสวน
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 ยางพารามากขึ้น ซึ่งควรใช้พันธุ์คาติเมอร์ (Catimor) เชียงใหม่ 80 
 เนื่องจากได้รับการทดสอบและรับรองให้เป็นพันธุ์ที่ทนต่อราสนิมได้ดี 
 รวมถึงควรปรับสภาพแวดล้อมในสวน เช่น เพ่ิมการส่องผ่านของแสง
 บริเวณทรงพุ่ม เพ่ือช่วยลดความชื้น  
 
 2) ลักษณะอาการ  

 เริ่มแรกจะเห็นจุดสีเหลืองเล็กๆ ใต้ใบ แผลเหล่านี้จะขยายใหญ่
ขึ้น และเปลี่ยนเป็นสีส้ม ผงสีส้ม คือ สปอร์ของเชื้อรา บนใบที่
อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เป็นแผลจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้้าตาล  

 เมื่อเชื้อเจริญเต็มที่ สีส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และอาจเป็นจุด
สนิมแต้มไปหมดทั้งใบ ส่งผลให้ใบร่วง ผลร่วง กิ่งแห้ง ผลอ่อนไม่
สุกและเปลี่ยนเป็นสีด้า 

  
 3) การป้องกันก าจัด   

 หลีกเลี่ยงการปลูกกาแฟโรบัสตาในสภาพร่มเงาทึบ และมี
ความชื้นสูง 

 ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพ่ิมการส่องผ่านของแสงและลดความชื้น
ในทรงพุ่ม 

 หากพบการระบาดรุนแรง ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา 
เช่น คูปราวิท ออกซีคาร์บอกซินโปรพิโคนาโซล เป็นต้น 
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5.1.3 โรคใบไหม้สีน้ าตาล 
 1) เชื้อและสาเหตุ 
  เชื้อรา Colletotrichum coffeanum Noack. 
   
 2) ลักษณะอาการ  

 เริ่มแรกจะเกิดจุดกลมสีน้้าตาล แล้วขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อ
กลางแผลจะตาย มีสีน้้าตาลไหม้ เมื่อแผลแต่ละจุดขยายจน
ติดกัน จะมีอาการเหมือนใบไหม้  

 พบเห็นได้ทั่ ว ไปในสภาพแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรือเกิดจากพืชได้รับบาดแผล เนื่องจากปัจจัย
อ่ืนๆ ท้าให้เป็นช่องทางของเชื้อในการเข้าท้าลาย 

 
 3) การป้องกันก าจัด   

 ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคเผาท้าลาย เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ
โรค 

 หากระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารเคมีแคปตาโฟล แมนโคเซบ 
หรือสารเคมีที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของโรค 

 
5.1.4 โรคผลเน่า  
 1) เชื้อและสาเหตุ 
  เชื้อรา Colletotrichum coffeanum Noack. และ C. 
 gloeosporioides (Penz.) and Sacc. 
  
  
  



27 
 

 2) ลักษณะอาการ  
 แอนแทรคโนสเข้าท้าลายที่ผล เริ่มแรกจะเห็นเป็นจุดสี

น้้าตาลเข้มบนด้านใดด้านหนึ่งของผลจุดแผลเหล่านี้จะขยาย
ใหญ่ขึ้นและติดกันเป็นแผลที่มีรูปร่างไม่แน่นอน และมีอาการ
เนื้อเยื่อยุบ  

 ต่อมาผลจะหยุดการเจริญเติบโตและเปลี่ยนเป็นสีด้าแต่ผล
ยังติดอยู่บนกิ่งกาแฟ 

 3) การป้องกันก าจัด   
 เก็บผลที่สุกหรือแห้งไม่ให้ตกค้างบนต้น และตัดแต่งกิ่งที่เป็น

โรคเผาท้าลาย 
 หลังเก็บเกี่ยวกาแฟ ควรตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ย เพ่ิมความ

แข็งแรงให้กับต้นพืช 
 หากระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารเคมีแคปตาโฟล แมนโคเซบ 

หรือสารเคมีที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของโรค 

 
5.1.5 โรคกิ่งแห้ง 
  1) เชื้อและสาเหตุ 
  เชื้อรา Colletotrichum coffeanum Noack. และ C. 
 gloeosporioides (Penz.) and Sacc. 
   
 2) ลักษณะอาการ  

 มีอาการไหม้บนกิ่งสีเขียว ข้อและปล้องของต้นมีสีเหลืองซีด
เนื่องจากเนื้อเยื่อถูกท้าลายและขยายไปตามปลายกิ่ง 
ใบเหลืองและร่วงในเวลาต่อมา  
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 กิ่งจะเหี่ยวและแห้ง ตาดอกเหี่ยว ถ้าเกิดในระยะติดผลอ่อน
จะท้าให้ผลกาแฟแห้ง และร่วงหล่นได้ แต่ถ้าเกิดในระยะผล
โต จะท้าให้ผลแห้ง เมล็ดจะไม่สมบูรณ์  

 พบได้ทั้งในสภาพแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูก ระยะแรก
ใบและกิ่งจะมีอาการไหม้และร่วงหล่นอย่างรวดเร็ว และ
ลุกลามมายังโคนกิ่งและล้าต้น หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ท้า
ให้พืชอ่อนแอเหมาะต่อการเข้าท้าลายของเชื้อ เช่น สภาพ
อากาศแล้งมาเป็นเวลายาวนาน หรือการขาดร่มเงา เป็นต้น 
โดยเฉพาะสภาพที่ต้นกาแฟโรบัสตาได้รับแสงแดดจัด
ต่อเนื่อง  

 อาจเกิดจากความสมบูรณ์ของต้นต่้า เช่น การติดผลมากแต่
ต้นขาดความสมบูรณ์ในระยะต่อมา จึงท้าให้ต้นอ่อนแอและ
ง่ายต่อการเข้าท้าลายของโรค  

 
 3) การป้องกันก าจัด   

 ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก และพ่นสารบอร์โดมิกซ์เจอร์ หรือ
แมนโคเซบ 

 ควรปลูกพืชให้ร่มเงา คลุมดินใต้ทรงพุ่มเพ่ือรักษาระดับ
ความชื้นในดิน 

 บ้ารุงต้นพืชให้แข็งแรง เพ่ือป้องกันการเข้าท้าลายของเชื้อ 
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5.1.6 โรคเน่าคอดิน 
  1) เชื้อและสาเหตุ 
  เชื้อรา Rhizoctonia solani Kuhn 
   
 2) ลักษณะอาการ  

 คอต้นเน่า ต้นอ่อนคอพับและเน่าตาย พบในต้นกล้าในแปลง
เพาะทั้งหลังจากงอกแล้ว จนถึงระยะก่อนย้ายปลูก 

 เป็นโรคที่มักพบในแหล่งที่มีการเพาะเมล็ดกาแฟ โดยเฉพาะ
สภาพที่มีการระบายน้้าไม่ดี และอาจท้าให้เมล็ดกาแฟเน่า
ก่อนงอก โรคนี้เกิดจากเชื้อรา ซึ่งอาศัยอยู่ในดินทั่วไป แพร่
ระบาดโดยการเคลื่อนย้ายไปกับดินที่ใช้เพาะเมล็ดกาแฟ  

 มักพบในระยะที่เมล็ดกาแฟเริ่มงอก หรือท้าให้เมล็ดกาแฟ
เน่า หรืออาจมีเส้นใยสีขาวของเชื้อราปกคลุม ส่วนเมล็ดที่
งอกโผล่พ้นดินแล้ว บริเวณล้าต้นมีรอยช้้าสีน้้าตาลหรือสีด้า 
จึงเป็นสาเหตุให้ต้นอ่อนกาแฟหักพับบริเวณที่เป็นโรคและ
ตายในที่สุด แต่ถ้าเกิดกับต้นกล้ากาแฟในระยะปีกผีเสื้อเป็น
ต้นไป อาจท้าให้ต้นกาแฟชะงักการเจริญเติบโตได้  
 

 3) การป้องกันก าจัด   
 ก่อนเพาะเมล็ดควรก้าจัดเชื้อโรคด้วยสารเคมี เช่น เมทิลโบร

ไมด์ เป็นเวลานาน 48-72 ชั่วโมง  
 แปลงเพาะต้องมีการระบายน้้าได้ดี  
 ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดตั้งแต่ระยะต้นอ่อนกาแฟเริ่มงอก

จนถึงระยะแตกใบจริง 3 คู่ข้ึนไป 
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ลักษณะอาการของโรคที่พบในกาแฟโรบัสตา  
เช่น โรคผลเน่า โรคกิ่งแห้ง โรคราเขม่า และโรคใบจุดสีน้ าตาล 
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5.2 แมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด 
 แมลงศัตรูส้าคัญของกาแฟโรบัสตาที่พบ มักเป็นชนิดเดียวกับกาแฟ 
อราบิกา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้  
 
กลุ่มแมลงปากดูดขนาดเล็ก 

 กลุ่มท่ีพบเข้าท้าลายบ่อย ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง (Pseudococus 
sp.) และเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) ดูดกินน้้าเลี้ยง
บริเวณยอดอ่อนและใบอ่อน ท้าให้ใบผิดรูปร่าง หงิกงอ ต้นแคระ
แกร็น ท้าให้ชะงักการเจริญเติบโต แมลงเหล่านี้ยังขับน้้าหวานออกมา
ท้ า ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง อ า ห า ร ข อ ง ม ด แ ล ะ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ร า ด้ า 
ปกคลุมใบอีกด้วย ถ้าระบาดขณะติดผล จะท้าให้ผลอ่อนร่วงได้ 

 การป้องกันก้าจัดควรใช้วิธีตัดแต่งกิ่งและน้าไปเผาท้าลาย หรือใช้
สารเคมีฉีดพ่นบริเวณร่องรอยท้าลาย 

 
กลุ่มแมลงเจาะล าต้นและผล 

 จัดเป็นแมลงที่เจาะกินในล้าต้นและท้าให้กิ่งหรือต้นแห้งตาย กลุ่มที่
พบ เข้ าท้ า ล ายบ่ อย  ได้ แก่  หนอน เจ าะล้ า ต้ นก าแฟ สี แ ด ง 
(Xylotrechus quadripes) รวมถึงหนอนเจาะกิ่งกาแฟ (Zeuzera 
coffeae) ซึ่งเจาะตามส่วนต่างๆ ของกิ่งและล้าต้น ส่วนหนอนด้วง
หนวดยาว จะเข้าท้าลายบริเวณโคนต้นและเจาะเข้าไปกัดกินภายใน
ล้าต้นและราก ท้าให้ต้นกาแฟแสดงอาการใบเหลือง กิ่งและล้าต้นแห้ง
เหี่ยว และอาจท้าให้ต้นหักล้มและมักท้าให้ยืนต้นตาย  

 แมลงที่เข้าท้าลายผลกาแฟและกัดกินอยู่ภายในเมล็ดกาแฟ คือ มอด
เจาะผลกาแฟ (Hypothenemus hampei)  

 การป้องกันก้าจัดสามารถใช้วิธีผสมผสาน ทั้งวิธีตัดแต่งก่ิงหรือต้นและ
น้าไปเผาท้าลาย หรือใช้สารเคมีฉีดพ่นบริเวณร่องรอยเจาะท้าลาย 
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หรือใช้กับดักสารฟีโรโมนแขวนบริเวณล้าต้น เพ่ือดักจับในระยะตัว
เต็มวัย เช่น วางกับดักและสารล่อมอดเจาะผล (เมทิลแอลกอฮอล์: 
เอทิลแอลกอฮอล์ อัตราส่วน 1 : 1) จ้านวน 5-10 จุดต่อไร่ และเติม
สารล่อทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา (เช่น สาย
พันธุ์ DOA B4) อัตรา 200 กรัม ต่อน้้า 10 ลิตร ฉีดพ่นทุกเดือนหลัง
การติดผล  

 
 
  

ลักษณะอาการของแมลงศัตรูที่พบในกาแฟโรบัสตา เช่น มอดเจาะผล 
เพลี้ยแป้งบริเวณใบ เพลี้ยแป้งบริเวณช่อดอก และหนอนเจาะกิ่ง 
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6. การจัดการดินและปุ๋ย 

 
ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตทีส่้าคญัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผล

ผลิตของต้นกาแฟโรบัสตา แม้เป็นพืชที่มีการเก็บเกี่ยวปีละครั้ง และช่วงเวลา
เก็บเกี่ยวเพียง 2-3 เดือน การปฏิบัติดูแลรักษาในระหว่างปีมีความส้าคัญต่อ
การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ของเกษตรกรได้ ปัจจุบันมี
การปลูกกาแฟโรบัสตาทั้งเชิงเดี่ยวและร่วมพืชปลูกอ่ืนๆ ได้แก่ ยางพารา 
ลองกอง ทุเรียน รวมถึงพืชอ่ืนๆ ในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การจัดการปุ๋ยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
แล้วยังช่วยลดผลกระทบการขาดธาตุอาหารของต้นกาแฟอีกด้วย 
 
6.1 การจัดการปุ๋ยต้นกาแฟโรบัสตาที่ปลูกเชิงเดี่ยว 
6.1.2 หลักการจัดการดินและปุ๋ย 

 ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (เช่น ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก) เพ่ือช่วย
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 25-50 เปอร์เซ็นต์ โดยควรรองก้นหลุม
ด้วยปุ๋ยคอกและหินฟอสเฟต เพ่ือช่วยให้ต้นกาแฟมีระบบรากแข็งแรง
และเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น 

 เกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ยแบบผสมเอง เช่น สูตร 46-0-0 (หรือ 
21-0-0) : 18-46-0 : 0-0-60 (ผสมกันอัตรา 1:1:1 หรือตามสัดส่วนที่
ต้องการ) หรือใช้สูตรส้าเร็จที่จ้าหน่ายในท้องตลาด เช่น 15-15-15 
46-0-0/21-0-0 

 ควรใส่ปุ๋ยจุลธาตุ เช่น ธาตุเหล็ก แมงกานีส โบรอน และสังกะสี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการให้ทางดินหรือฉีดพ่นทางใบ เพ่ือป้องกันการ
ขาดธาตุอาหารในกลุ่มจุลธาตุ 
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 หากสภาพพ้ืนที่มีลักษณะดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ 
หรือยิปซั่ม อัตรา 500 กรัมต่อต้นต่อปี (โรยรอบโคนต้นบริเวณพ้ืนที่
ใต้ทรงพุ่ม) หรือเมื่ออายุครบ 3 ปี 

 คลุมโคนต้นกาแฟโรบัสตาในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือป้องกันต้นทรุดโทรมหรือ
ตายเนื่องจากขาดความชื้นในอากาศและในดิน และลดการแก่งแย่ง
ธาตุอาหารของวัชพืช 
 

6.1.2 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
 ระหว่างปทีี่ 1 ถึงปทีี ่2 สามารถเลือกใช้ปุย๋สูตร 15-15-15 อัตรา 100 

กรมัต่อต้นต่อปี โดยให้สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี แบง่ใส่ 2-3 ครัง้ ในช่วงต้นฤดูฝนและกลางฤดูฝน  

 ต้นกาแฟโรบัสตาพร้อมให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ควรเลือกใช้ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ในช่วง
ต้นฤดูฝนและกลางฤดูฝน และให้สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 3-5 
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง เช่นกัน 

 ช่วงที่ให้ผลผลิต เป็นช่วงที่ต้นกาแฟต้องการปุ๋ยมากที่สุด โดยเฉพาะ
ช่วงหลังติดผลจนถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผล 2-3 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อ
คุณภาพและน้้าหนักผลผลิตกาแฟโดยตรง สามารถใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-
21 อัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงอายุผล 1-6 
เดือน และสูตร 8-24-24 อัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
ในช่วงอายุผล 6-9 เดือน หรือ ปรับเปลี่ยนด้วยสูตรปุ๋ยอื่นที่มีส่วนของ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ปริมาณการให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาด
ล้าต้นและอายุต้น 
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การคลุมโคนต้นด้วยเศษพืชสดและฟางข้าวหลังใส่ปุ๋ย 
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ตารางที่ 6.1 ค้าแนะน้าในการใส่ปุ๋ยกาแฟโรบัสตาเชิงเดี่ยวช่วงก่อนและระยะให้ผลผลิต 
ระยะเวลา ผสมปุ๋ยใช้เอง ปุ๋ยผสมส าเร็จ 

ชนิดปุ๋ย ปริมาณต่อต้น ชนิดปุ๋ย ปริมาณต่อต้น 
การปลูก : รองก้นหลมุด้วยปุย๋คอก 3-5 กก. หินฟอสเฟต 200-300 ก. 
ปีท่ี 1:  
ทุก 3 เดือน 
ในช่วงมีฝน 

46-0-0/21-0-0 : 
18-46-0  
0-0-60 
(อัตรา 1:1:1) 

25-30 
ก./ต้น 

15-15-15 100 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

46-0-0/ 
21-0-0 

30 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

 ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 กก./ต้น 
ปีท่ี 2:  
ทุก 3 เดือน 
ในช่วงมีฝน 

46-0-0/21-0-0: 
18-46-0 : 0-0-60 
(อัตรา 1:1:1) 

50 
ก./ต้น 

15-15-15 100-200 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

46-0-0/ 
21-0-0 

30 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

 ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 กก./ต้น 
ปีท่ี 3:  
ทุก 3 เดือน 
ในช่วงมีฝน 

46-0-0/21-0-0: 
18-46-0 : 0-0-60  
(อัตรา 1:1:1) 

100 
ก./ต้น 

15-15-15 
 
46-0-0/ 
21-0-0  

250 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 
100 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

 ปุ๋ยอินทรีย์ 3-5 กก./ต้น  
ช่วงให้ผลผลติ 46-0-0/21-0-0 : 

18-46-0  
0-0-60 
(อัตรา 1:1:1) 

100 
ก./ต้น 

15-15-15 300 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

46-0-0/ 
21-0-0 

100 ก./ต้น  
แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

  13-13-21 
(หรือสูตรใกล้เคยีง) 
 
8-24-24 
(หรือสูตรใกล้เคยีง) 

200 ก./ต้น 
(อายุผล 1-6 เดือน) 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
200 ก./ต้น 
(ก่อนเก็บเกี่ยว 2-3 เดือน) 

 ปุ๋ยอินทรีย์ 3-5 กก./ต้น 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุรีรัตน์ และคณะ (2554); อมรรัตน์ และระวี (2563) 
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6.2 การจัดการปุ๋ยต้นกาแฟโรบัสตาที่ปลูกเป็นพืชร่วม 
6.2.1 หลักการจัดการดินและปุ๋ย 
 การปลูกกาแฟโรบัสตานิยมปลูกร่วมพืชปลูกอ่ืนๆ ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน และพืชผสมผสาน โดยเฉพาะสวนยางพาราซึ่งจ้าเป็นต้องให้ปุ๋ย
แก่ต้นยางพารา 1-2 ครั้งต่อปี ควรแบ่งใส่ปุ๋ยแก่ต้นกาแฟโรบัสตาทุกครั้ง 
เพ่ือให้สามารถมีชีวิตรอดหรือเจริญเติบโตในสภาพสวนยางพาราได้เร็ว และยัง
กระตุ้นการแตกกิ่งใหม่และสร้างทรงพุ่มได้เร็วขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี (15-15-15) 
หรือใช้ปุ๋ยยางพาราทดแทน (เช่น 20-8-20 หรือ 30-5-18) โดยแบ่งสัดส่วนที่
ให้ปุ๋ยยางพารา 25-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 25-50 
เปอร์เซ็นต ์ในอัตรา 50-100 กรัมต่อต้นต่อปี สลับใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลวัว มูลไก่ 
ฯลฯ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินและปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดี รวมทั้งหมั่นพรวนดิน
บริเวณโคนต้นกาแฟโรบัสตา เพ่ือลดการแผ่กระจายและแย่งอาหารของราก
ยางพารา ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้กับต้นกาแฟโรบัสตาแคระแกร็น 
โดยเฉพาะในระยะสวนยางแก่ที่มีรากแผ่ขยายอยู่หนาแน่นระดับผิวดิน มักท้า
ให้ต้นกาแฟโรบัสตาเจริญเติบโตได้ช้ากว่าปกติ และอาจแสดงอาการขาดธาตุ
อาหารด้วย 
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การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและการพรวนดินต้นกาแฟโรบัสตาที่ปลูกร่วมยางพารา 
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การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
 ขุดหลุมให้มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร น้าปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 กิโลกรัม 

รองก้นหลุมและคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดิน น้าต้นกล้ากาแฟโรบัสตา
อายุ 1 ปี ลงหลุมปลูกแล้วกลบดินรอบๆ โคนต้น น้าฟางหรือหญ้าแห้ง
มาคลุมรอบๆ โคนต้นกาแฟโรบัสตาแล้วรดน้้าให้ชุ่ม  

 ปีที่ 1 : ใส่ปุ๋ยทุกๆ 3 เดือน โดยใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 75 
กรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัมต่อต้น  

 ปีที่ 2 : ใส่ปุ๋ยทุกๆ 3 เดือน ในช่วงที่ยังมีฝน โดยใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
อัตรา 75 กรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัมต่อต้น 

 ปีที่ 3 : ใส่ปุ๋ยทุกๆ 3 เดือน ในช่วงที่ยังมีฝน โดยใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
อัตรา 150 กรัมต่อต้น (2 เท่าของปีที่ 1-2) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 2 
กิโลกรัมต่อต้น (2 เท่าของปีที่ 1-2)  และควรใส่โดโลไมต์ 500 กรัมต่อ
ต้น  

 การบ้ารุงผลผลิต สามารถใช้ปุย๋สูตร 13-13-21 อัตรา 200 กรมัต่อต้น
ต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงอายุผล 1-6 เดือน และสูตร 8-24-24 
อัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงอายุผล 6-9 เดือน 
หรือ  ปรับ เปลี่ ยนด้วยสูตรปุ๋ย อ่ืนที่มีส่วนของไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมสูง ซ่ึงจะช่วยให้มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตสูงขึ้นได้ 
ทั้งนี้ ปริมาณการให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดล้าต้นและอายุ
ต้น 
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7. การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม 

 
 ในแต่ละปีต้นกาแฟโรบัสตาสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว พร้อมกับ
การแตกกิ่งก้านจ้านวนมาก แต่ละข้อกิ่งเมื่อติดผลแล้วจะมีการทิ้งใบและยืดกิ่ง
ยาวขึ้น และจะไม่มีการให้ผลผลิตอีกหรือติดผลน้อยมาก จึงท้าให้การตัดแต่งจึง
เป็นแนวทางปฏิบัติที่เกษตรกรควรให้ความส้าคัญ เพราะจะท้าให้มีความสมดุล
ของกิ่ง ก้าน ใบ และผลผลิต รวมทั้งท้าให้ต้นมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ดี และ
ท้าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สะดวกขึ้น เป็นต้น  
 ส้าหรับการตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 
สถาบันวิจัยพืชสวน ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ส้าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 
7.1  ลักษณะของกิ่งและการตัดแต่ง  

 กิ่งกาแฟประกอบด้วยกิ่งหลักหรือกิ่งที่ตั้งตรง และมีกิ่งแขนงแตกจาก
กิ่งหลัก กิ่งที่ให้ผลผลิต หรือกิ่งนอน (กิ่งชั้นที่ 1) กิ่งย่อย (กิ่งชั้นที่ 2) 
และกิ่งย่อยท่ีเป็นกิ่งชั้นที่ 3  

 บนกิ่งหลักแต่ละกิ่ง มีกิ่งที่สามารถให้ผลผลิตรอบกิ่ง โดยกิ่งและข้อที่
อยู่ติดกับโคนกิ่งหลักมักจะให้ผลผลิตก่อน แต่ละข้อมักให้ผลผลิตครั้ง
เดียว กิ่งทีใ่ห้ผลแล้วอาจเหี่ยวแห้งและร่วงใน 2-3 ปี  

 ภายหลังที่แต่ละกิ่งให้ผลผลิตแล้ว 2-3 ปี กิ่งจะยืดยาว และระยะ
ต่อมาการให้ผลจะเกิดบริเวณปลายกิ่ง ท้าให้ในทรงพุ่มมีส่วนที่ให้ผล
ผลิตน้อยลง จึงควรหมั่นตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือให้มี
สัดส่วนของกิ่งที่ให้ผลผลิตอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังช่วยท้าให้
ทรงพุ่มโปร่ง ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคแมลงได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงฝนตกชุกและความชื้นอากาศสูง  
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7.1.1 ข้อควรปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่ง 

 เลือกกิ่งแขนงเพ่ือทดแทนกิ่งหลักเดิม  
 ตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือให้ผลผลิตน้อย เช่น กิ่งแห้ง กิ่งแขนงย่อย กิ่งที่

ยืดยาวและจะติดผลได้เฉพาะบริเวณปลายกิ่ง  
 ตัดแต่งกิ่งบริเวณด้านบนทรงพุ่ม หรือกิ่งกระโดง หรือกิ่งแขนงในทรง

พุ่ม เพ่ือลดความหนาแน่นและเพ่ิมการส่องผ่านของแสงในทรงพุ่ม  
 
7.1.2 ขั้นตอนการตัดแต่งกิ่ง 
 1) ระยะก่อนให้ผลผลิต (ปีท่ี 1-3) 

 ปีที่ 1: ตัดปลายยอดที่ระยะความสูง 50-75 เซนติเมตร เพ่ือ
ช่วยให้ต้นมีการแตกกิ่งหลักเพ่ิมเติมประมาณ 3-5 กิ่ง หากมี
การแตกกิ่งใหม่จ้านวนมาก ควรพิจารณาตัดกิ่งที่ เบียดกัน
หรือแตกกิ่งในมุมที่สร้างสมดุลให้กับทรงพุ่ม  

 ปีท่ี 2-3: เลี้ยงกิ่งหลัก 3-5 กิ่งท่ีสมบูรณ์ พร้อมตัดแต่งกิ่งย่อย
ดังค้าแนะน้าข้างต้น เพ่ือเพ่ิมการส่องผ่านของแสงและลด
ความชื้นในทรงพุ่ม รวมทั้งตัดแต่งกิ่งที่มีลักษณะอ่อนแอ
หรือไมส่มบูรณ์ในทรงพุ่ม กิ่งที่มีโรคแมลงเข้าท้าลาย เป็นต้น 

 
 2) ระยะให้ผลผลิต (ปีที่ 5-10)  

 ควรเริ่มในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือตัดกิ่งหลักที่ไม่สมบูรณ์
มากที่สุดหรือให้ผลผลิตไดน้้อย โดยตัดเพียงปีละ 1 กิ่งเท่านั้น 
จนครบจ้านวนกิ่งหลักที่มีในทุกๆ ปีถัดไป พร้อมตัดแต่งกิ่ง
แขนงในทรงพุ่มที่เหลือหรือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ กิ่งแห้งด้า ฯลฯ 
ควบคู่ตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น 
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 หลังการตัดกิ่งหลักออก 1 กิ่ง ต้นกาแฟจะแตกกิ่งใหมท่ดแทน
กิ่งเดิม เกษตรกรจึงต้องดูแลรักษาเพ่ือสร้างกิ่งใหม่ทดแทน 
ทั้งนี้ก่ิงใหม่มักยังไม่สามารถให้ผลผลิตในปีแรก   

 การตัดกิ่ งหลักเ พ่ือสร้างกิ่ งใหม่ทดแทนนั้น เกษตรกร
จ้าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาช่วงเวลาและ
กิ่งหลักท่ีควรตัดออก ทั้งนี้ โดยปกติแล้วควรตัดแต่งทุกๆ 5 ปี 
หรือไม่ควรปล่อยให้กิ่ งหลักมีอายุแก่กว่า 10 ปี  (ตาม
ค้าแนะน้าสามารถเริ่มตัดแต่งเมื่ออายุกิ่งหลักตั้งแต่ 5 ปีขึ้น
ไป) เพราะจะท้าให้ทรงพุ่มยืดและให้ผลผลิตต่อต้นลดลง 

 
  

การตัดแต่งกิ่ง 
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7.2 การตัดฟื้นต้น 

 ควรใช้วิธีนี้กรณีที่ต้นกาแฟมีอายุมากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะต้นกาแฟ
ที่ไม่ผ่านการตัดแต่งก่ิงทุกๆ 5 ปี หรือต้นทรุดโทรม หรือให้ผลผลิตต่้า  

 ตัดบริเวณโคนต้นระยะความสูง 50-75 เซนติเมตร โดยใช้เลื่อยตัด
แต่งเป็นแนวเฉียง 30-45 องศา พร้อมทาปูนแดง เพ่ือป้องกันน้้าซึม
หรือน้้าขงั และเป็นสาเหตุใหโรคเข้าท้าลายตอ 

 สามารถตัดกิ่งหลักพร้อมกันทั้งหมด หรือหากต้นไม่สมบูรณ์ หรืออยู่
ในสภาพพ้ืนที่ขาดน้้า อาจเว้นกิ่งหลักไว้ 1 กิ่ง เพ่ือเป็นกิ่งพ่ีเลี้ยงและ
ลดความเสี่ยงของการตัดแต่งจนต้นตาย ซึ่งโดยปกติต้นกาแฟที่
สมบูรณ์และได้รับน้้าสม่้าเสมอจะแตกกิ่งใหม่ได้ภายหลังการตัดกิ่ง 1-
2 สัปดาห์ 

 หลังการแตกกิ่งใหม่ ควรพิจารณาตัดกิ่งที่เบียดกันหรือแตกกิ่งในมุม
ที่สร้างสมดุลให้กับทรงพุ่ม เช่นเดียวกับหลักปฏิบัติข้างต้น ทั้งนี้ควร
หมั่นรดน้้าและให้ปุ๋ยบ้ารุงต้นอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือท้าให้ต้นกาแฟมี
ความสมบูรณ์และสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อต้นสูงขึ้น 
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การตัดฟ้ืนต้น 
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47 
 

8. การจัดการน้ า 

 
โดยปกติการปลูกกาแฟควรปลูกในพ้ืนที่มีปริมาณฝนตกต่อเนื่อง หรือ

มีน้้าฝนไม่ต่้ากว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ส้าหรับต้นกาแฟที่ปลูกใหมใ่นสภาพ
แปลงปลูกจะไม่สามารถทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงเกินกว่า 2-3 เดือน  จึงควรให้
น้้าอย่างต่อเนื่องทุกๆ 1-2 สัปดาห์ และสม่้าเสมอ ส้าหรับแนวทางในการ
จัดการน้้าในสวนกาแฟนั้น โดยภาพรวมแล้วสามารถจัดการได้ดังนี้ 
 
8.1 การจัดการดินและน้ า 

 ควรจัดการดินในสวนกาแฟเพ่ือเพ่ิมการซึมผ่านของน้้าทางผิวดิน และ
เพ่ิมความสามารถในการอุ้มน้้าของดิน 

 ป้องกันการเสียน้้าจากผิวดิน เช่น การพรวนดินใต้ทรงพุ่ม การใช้เศษ
ซากพืช เศษวัชพืช เพื่อรักษาหน้าดินให้มีความชื้น 

 ควรมีแหล่งน้้าไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของต้นกาแฟ   
 กรณีมีแหล่งน้้าน้อย อาจให้ในปริมาณน้อยแต่ให้สม่้าเสมอเพ่ือให้ต้น

กาแฟสามารถปรับตัวกับการได้รับปริมาณน้้าที่น้อยลงและสามารถ
ลดการใช้น้้ าลงได้  เช่น ลดปริมาณน้้าที่ ให้ เหลือประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้้าปกติ และเว้นระยะเวลาที่ให้น้้า เช่น จาก 
1-2 วัน/ครั้ง เป็น 3-4 วัน/ครั้ง 

 ควรให้น้้าในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นไม่มีแสงแดดจัดบริเวณโคนต้นเพ่ือ
ท้าให้ดินสามารถเก็บความชื้นไว้ได้และมีการระเหยน้้าจากดินน้อย 

 ควรเลือกใช้วิธีการให้น้้าที่มีประสิทธิภาพสามารถให้น้้าอย่างประหยัด
ได้ เช่น การติดตั้งระบบน้้าเพ่ือสามารถควบคุมการให้น้้าได้อย่าง
เหมาะสม  
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8.2 การใหน้้ าในระยะต่างๆ ของผลกาแฟ 
8.2.1 ระยะก่อนการออกดอกและดอกตูม  

 การเตรียมความพร้อมในการออกดอกของกาแฟ จะต้องได้รับการ
กระทบแล้งนานอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์  

 ในระยะเริ่มต้นหลังกระทบแล้ง เป็นช่วงเวลาพักตัวของตาดอก โดย
จะมีการพัฒนาของตาดอกไปเป็นกลุ่มตาดอกเล็กๆ จนกระทั่งตาดอก
โตเต็มที่ และจัดเป็นช่วงที่ต้นกาแฟต้องการน้้าเพียงเล็กน้อย  

 หากต้นกาแฟแสดงอาการเหี่ยวรุนแรงควรมีการให้น้้าเพียงเล็กน้อย 
  
8.2.2 ระยะพ้นจากการพักตัวของดอกและดอกบาน 

 การท้าให้ตาดอกพ้นจากระยะพักตัวและชักน้าให้เกิดการบานของ
ดอก คือ ปริมาณน้้าฝนและความชื้นในอากาศ ซึ่งหลังฝนตกจะท้าให้
ดอกบานภายใน 7-10 วัน ดอกสามารถพัฒนาเป็นช่อดอกสีขาว
ภายใน 1-3 วัน  

 การได้รับน้้าอย่างเพียงพอจะท้าให้ดอกบานพร้อมกันทุกช่อ ซึ่งเป็น
ผลดีในช่วงการเก็บเก่ียวได้พร้อมกัน 

 การขาดน้้าท้าให้ดอกพัฒนาไม่เต็มที่ เหี่ยวและฝ่อในที่สุด ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาของผลและการให้ผลผลิตในฤดูกาล  

 ไม่ควรฉีดพ่นน้้าโดนดอกโดยตรง เพราะอาจท้าให้มีผลต่อการผสม
เกสรของดอกได้  

 
8.2.3 ระยะติดผล 

 ไม่ควรปล่อยให้ต้นกาแฟขาดน้้าในระยะดอกบานและติดผล โดยควร
ให้น้้าสม่้าเสมอทุกๆ สัปดาห์  

 การขาดน้้าในระยะเริ่มติดผล จะส่งผลให้การพัฒนาของผลชะงักและ
อาจเกิดอาการผลร่วงได้  
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8.2.4 ระยะพัฒนาของผลและก่อนการเก็บเกี่ยว 
 ช่วงอายุผล 4-6 เดือน เป็นต้นไป ควรให้น้้าแบบพ่นฝอยบริเวณโคน

ต้นและลดความถี่ของการให้น้้า แต่ไม่ควรทิ้งช่วงนานเกินกว่า 3 
สัปดาห์ เพราะอาจท้าให้ผลกาแฟมีการเจริญเติบโตช้า ผลกาแฟมี
น้้าหนักน้อย มีขนาดเล็กและอาจท้าให้ผลสุกเร็วผิดปกติ  

 เกษตรกรจ้าเป็นต้องควบคุมการให้น้้าจนกระทั่งอายุ 9-10 เดือน โดย
ควรเริ่มหยุดให้น้้าเมื่อใกล้ระยะเก็บเกี่ยว ข้อควรระวังหากเว้นช่วงการ
ให้น้้าเร็วเกินไป หากได้รับฝนตกหนักอาจท้าให้เกิดอาการผลแตกได้  

  

การติดต้ังแหล่งส ารองน้ า (ธนาคารน้ า) และลักษณะการให้น้ าในสวนกาแฟ 
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9. การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสารกาแฟ 

 
 การผลิตกาแฟเพ่ือบริโภคนั้นจ้าเป็นต้องมีคุณภาพของสารกาแฟสูง 
เพ่ือท้าให้สามารถผลิตกาแฟคั่วที่มีคุณภาพตามมา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่นิยมกาแฟคุณภาพเชิงอัตลักษณ์และหลากหลายมาก
ขึ้น ดังนั้นการผลิตกาแฟที่ถูกต้องเหมาะสม จึงต้องให้ความส้าคัญตั้งแต่การ
เก็บเกี่ยว การแปรรูปเป็นสารกาแฟ การคัดคุณภาพ ตลอดจนการเก็บรักษา
เพ่ือให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพมากที่สุด  
 ขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวและผลิตสารกาแฟ จึงเป็นขั้นตอนส้าคัญที่มี
ผลให้กาแฟเป็นที่ต้องการของทั้งผู้คั่วและของผู้บริโภคได ้แบ่งได้ดังนี้ 
 
9.1 การเก็บเกี่ยวผลกาแฟ  
 การเก็บเกี่ยวผลกาแฟมีความส้าคัญต่อการผลิตสารกาแฟโดยตรง 
โดยส่วนใหญ่นิยมเก็บด้วยการปลิดทีละผล เว้นแต่บางสภาพพ้ืนที่อาจใช้วิธีการ
รูดทั้งกิ่ง (ควรประเมินจากผลกาแฟสุกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หรือสุกพร้อม
กันทั้งกิ่ง) อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องตระหนักถึงความเสียหายและคุณภาพ
ของสารกาแฟต่้าลง หากเก็บในระยะยังสุกไม่เต็มที่ ดังนั้น วิธีเก็บเกี่ยว “ปลิด
ทีละผลจัดเป็นวิธีการที่มีคุณภาพดีที่สุด” แต่ต้องเสียค่าจ้างเก็บสูงและต้อง
ทะยอยเก็บนานกว่า 2-3 เดือน ท้าให้คุณภาพสารกาแฟเป็นที่ยอมรับของ
ตลาด ขณะที่ทางภาคใต้ของไทย (บริเวณจังหวัดกระบี่) การใช้วิธีรูดกิ่งจะจ่าย
ค่าจ้างประมาณ 3-5 บาทต่อกิโลกรัม  

 เริ่มทะยอยเก็บผลกาแฟในแปลง เมื่อมีจ้านวนต้นให้ผลสุกประมาณ 
50 เปอร์เซ็นต์ และเว้นระยะ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์  

 ภาคเหนือของประเทศไทย จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนภาคใต้เริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงปลายตุลาคมถึง
มกราคม ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนตกชุก 
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วิธกีารเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุก 

ข้อระวังการเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่ไม่สุก 

ลักษณะการเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุก 
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9.2 การผลิตสารกาแฟ  
 เมล็ดกาแฟ หรือกาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด มีรูปแบบการซื้อขาย 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
 

1) กาแฟกะลา  
 กาแฟกะลาเป็นเมล็ดกาแฟแห้งที่ได้จากผลกาแฟสุก ที่เอาส่วนของ
ผนังผลชั้นนอกและผนังผลชั้นกลาง หรือเนื้อ ออกแล้ว แต่ยังมีผนังผลชั้นใน 
หรือกะลาติดอยู่ 

 
2) เมล็ดกาแฟ  

 กาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้ง ที่ได้จากผล
กาแฟสุกที่เอาส่วนเปลือก และผนังผลชั้นใน หรือเปลือกชั้นใน (กะลา) ออก
แล้ว ซึ่งการผลิตสารกาแฟแตล่ะวิธีมีข้อจ้ากัดข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้ 
 

2.1) วิธีแห้ง  
 เป็นวิธีที่เหมาะส้าหรับแหล่งแปรรูปที่มีน้้าน้อย หรือฝนตก

น้อย 
 น้าผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้มาตากแดดประมาณ 3-4 สัปดาห์ 

หรือจนกว่าจะแห้ง (ความชื้น 9-12 เปอร์เซ็นต์)  
 ตากบนลานตากที่สะอาด หรือบนตาข่ายพลาสติก หรือบน

แคร่ยกสูงจากพ้ืนดิน (หลีกเลี่ยงการตากบนดิน)  
 เกลี่ยเมล็ดกาแฟให้กระจายสม่้าเสมอ หนาประมาณ 3-4 นิ้ว 

ควรเกลี่ยพลิกกลับด้านเมล็ดกาแฟอย่างน้อยวันละ 2-4 ครั้ง 
จะท้าให้เมล็ดแห้งเร็วขึ้น และเวลากลางคืนควรกองเมล็ด
เป็นกอง และใช้พลาสติกคลุมเพ่ือป้องกันน้้าฝนหรือน้้าค้าง 
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เพราะจะท้าให้ผลกาแฟแห้งช้าหรือเกิดการหมักจนส่งผลต่อ
รสชาติและกลิ่นของสารกาแฟได้  

 เมื่อครบระยะเวลาหรือแห้งดีแล้ว น้าผลกาแฟแห้งเข้าเครื่อง
สีกระเทาะเมล็ด  

  
2.2) วิธีเปียก  

 เป็นวิธีที่ต้องแยกส่วนของผลกาแฟออกจากเมล็ดก่อนน้าไป
ตากแห้ง เหมาะส้าหรับแหล่งแปรรูปที่มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ 

 น้าผลกาแฟแช่น้้า เพ่ือแยกผลกาแฟที่ลอยออกจากผลกาแฟ
ทีจ่มน้้า  

 น้าผลเชอรี่สุกแดงมาสีเปลือกออกด้วยเครื่องสีผลสด (หรือ
บีบด้วยมือ) ซ่ึงควรสีเปลือกทันทีหลังจากเก็บมาจากต้น หรือ
สีให้เสร็จภายใน 1 วัน เพ่ือป้องกันการหมักของเปลือก ซึ่งจะ
ท้าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงคแ์ก่สารกาแฟได้ 

 ก้าจัดเมือกและการล้างเมล็ดกาแฟ แบ่งได้ 2 วิธีการ 
1) การก าจัดเมือกโดยวิธีธรรมชาติ  
 น้าเมล็ดกาแฟที่สีเปลือกแล้วใส่ในภาชนะสะอาด 
เช่น บ่อซีเมนต์ หรือกะละมัง ใส่เมล็ดกาแฟประมาณ 3/4 
แล้วเติมน้้าให้ท่วม แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สลับกับการขัดเมือก
ออกให้สะอาด เป็นเวลา 2-3 วัน ทั้งนี้ การล้างเมือกด้วย
น้้าอุ่นจะช่วยให้ล้างได้ง่ายและประหยัดน้้ากว่าการใช้น้้าเย็น 
ท้าให้เมล็ดกาแฟดูสะอาด สวยงามและมีคุณภาพดี 
2) การก าจัดเมือกโดยวิธีใส่สารละลายด่าง  
 น้าเมล็ดกาแฟใส่ในถัง ใช้อัตราส่วน 1 กิโลกรัมของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ต่อน้้า 10 ลิตร กวนด้วยไม้
พายหรือสวมถุงมือ (การกวนด้วยมือโดยตรงอาจท้าให้
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ผิวหนังร้อนและไหม้ได้) ใช้เวลากวนประมาณ 30 นาที หรือ
จนไม่มีเมือกเหนียวติดเมล็ด จากนั้นล้างน้้าสะอาดอีก 3-4 
ครั้ง ก่อนน้าเมล็ดกาแฟตากแดดต่อไป 

 น้าไปตากบนลานปูนหรือบนแคร่ยกสูง ใช้เวลาประมาณ 2-3 
สัปดาห์ จนกาแฟกะลาแห้ง (ความชื้น 9-12 เปอร์เซ็นต์)  

 น้าไปสีกะลาด้วย เครื่ องสี กะลา ( เกษตรกรสามารถ
ประยุกต์ใช้กับเครื่องสีข้าวได้) จะได้เป็นกาแฟสาร  

 
 
ตารางที่ 9.1 ข้อดีข้อเสียของการผลิตสารกาแฟโดยวิธีแห้งและวิธีเปียก 

วิธีการผลิต ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 
1. วิธีแห้ง 1. เป็นวิธีท่ีสะดวกและต้นทุนต่้า 

2. สามารถท้าได้ในพ้ืนที่มีน้้าน้อย
หรือไมม่ีน้้า 

1. สารกาแฟอาจมีคณุภาพด้อย
กว่าวิธีเปียก (ถ้าท้าไม่ถูกวิธี) 
2. ใช้เวลานานในการตาก 

2. วิธีเปียก 1. ใช้เวลาและพื้นที่ในการตาก
น้อย 
2. มีเมลด็แตกหักน้อยกว่าใน
ขั้นตอนการส ี
3. สะดวกในการควบคมุความ
สะอาดและคณุภาพ 

1. มีขั้นตอนมาก 
2. ต้องใช้น้้าปริมาณมาก 
3. ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยแปร
รูปและต้นทุนสูง 
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2.3) แบบกึ่งแห้งกึ่งเปียก  
 เป็นวิธีท้าคล้ายกับวิธีแบบเปียกแต่ใช้น้้าน้อยกว่า มีการสี

เปลือกและเนื้อออกบางส่วน และประหยัดน้้าได้ดี เหมาะ
ส้าหรับแหล่งแปรรูปที่มีน้้าน้อยถึงปานกลาง ซึ่งมีโอกาสสูงที่
จะเกิดการหมักและข้อบกพร่องหากตากไม่แห้งสนิทดีพอ  

 น้าผลเชอรี่สุกแดงมาสีเปลือกออกด้วยเครื่องสีผลสดหรือบีบ
ด้วยมือ  

 น้าเมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกแล้วซึ่งยังมีเนื้อผลติดอยู่  (ไม่มี
การล้างเมือกออก) ตากบนตะแกรงหรือแคร่ยกสูง จนกาแฟ
กะลาแห้ง ประมาณ 2-3 สัปดาห์ (ความชื้น 9-12เปอร์เซ็นต์) 
ซึ่งกาแฟกะลาจะมีสีคล้ายน้้าผึ้งเคลือบผิว  

 เมื่อน้าไปสีกะลาด้วยเครื่องสีจะได้เป็นกาแฟสาร เมล็ดกาแฟ
ชนิดนี้ก้าลังเป็นที่นิยมและต้องการในท้องตลาด เนื่องจากมี
ความซับซ้อนของกลิ่นและรสชาติเมื่อผ่านกระบวนการคั่ว  
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การใช้เคร่ืองสีผลสดของกาแฟโรบัสตาแบบมีสายพานแยกเมล็ดและเปลือก   

การล้างเมือกหลังการสีผลสด 
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9.3 การสีกาแฟกะลาหรือผลกาแฟแห้ง  
 เป็นการน้าเอาผลกาแฟแห้งหรือกาแฟกะลาไปท้าการสีเปลือกผลแห้ง
หรือกะลาออก โดยใช้เครื่องสีหรือใช้วิธีต้า เพ่ือให้ได้ลักษณะของสารกาแฟที่ดี
เป็นเมล็ดสมบูรณ์ไม่แตกหัก สีเขียวอมฟ้า และต้องมีความชื้นประมาณ 9-12 
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
  

การประยุกต์ใช้เคร่ืองสขี้าวเพ่ือสีกาแฟกะลาและสีผลกาแฟแบบแห้ง  
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9.4 การตากเมล็ดกาแฟ 
 การตากเมล็ดกาแฟ อาจใช้วิธีตากในถาดหรือตาข่ายลวด หรือโต๊ะไม้

ที่มีพ้ืนรองและระบายอากาศได้ดี โดยเป็นโต๊ะที่ยกพ้ืนสูง  75-90 
เซนติเมตร โดยให้เมล็ดกาแฟกระจายให้ทั่วและได้รับแสงแดดทั่วถึง 
ทั้งนี้ ปัจจุบันการผลิตกาแฟเชิงคุณภาพอาจตากในระบบโรงเรือนที่มี
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอากาศ ซึ่งท้าให้ได้กลิ่นรสเฉพาะ
และมีคุณภาพสูงขึ้นได้ 

 เทกาแฟกะลาบนลานตาก ควรกระจายให้มีความหนาประมาณ 3-4 
นิ้ว แต่ไม่ควรกระจายให้บางเกินไป เพราะเมล็ดกาแฟจะแห้งอย่าง
รวดเร็ว ท้าให้เปลือกแตกได้ง่าย จนเมล็ดกาแฟหดตัวและงอ  

 พลิกกลับกองกาแฟกะลาทุก 2-3 ชั่วโมง ในช่วงกลางคืนควรน้าเมล็ด
กาแฟกองรวมกันและใช้พลาสติกคลุมเพ่ือป้องกันฝนและรักษาความ
สะอาด  

 ตากประมาณ 2-3 สัปดาห์ ส้าหรับพ้ืนที่มีอากาศแจ่มใสและได้รับ
แสงแดดจัดต่อเนื่อง แต่ในบางพ้ืนที่เช่น ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกอาจต้อง
ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ 

 ตากจนมีความชื้น 9-12 เปอร์เซ็นต์ ก่อนน้าไปบรรจุลงในกระสอบ
ป่านที่สะอาด เพ่ือน้าไปสีกะลาต่อไป 
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วิธตีากเมล็ดกาแฟแบบยกแคร่ โดยใช้คราดเกลี่ยเพ่ือได้รับแสงแดดทั่วถึง 
และการเก็บเมล็ดในช่วงก่อนมีฝนหรือหลังตากแดดเสร็จ  
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การใช้โรงเรือนตากกาแฟพลังแสงอาทิตย์แบบมีล้อเลื่อน 
ส าหรับตากแสงแดดและภายในส าหรับเก็บในสภาพร่มกันฝน 
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การตากจากการแปรรูปโดยวิธีแห้ง (Dry process) 

การตากจากการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้งกึ่งเปียก (Honey process) 

การตากจากการแปรรูปโดยวิธีเปียก (Wet process) 
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9.5 การเก็บรักษา 
 เมล็ดกาแฟสามารถดูดซับกลิ่นและความชื้นได้ดี จึงต้องหลีกเลี่ยง

สภาพอุณภูมิสูงและความชื้นสูง หรือเปียกชื้น  
 ควรเก็บเมล็ดกาแฟแห้งในตัวอาคารที่มีอากาศถ่ายเท มีที่รองรับยกสูง

จากพ้ืนประมาณ 15 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันการอับชื้น  
 ควรบรรจุลงถุงพลาสติกใสและสะอาด ก่อนบรรจุลงกระสอบป่าน 

(กระสอบส้าหรับบรรจุเมล็ดกาแฟ) 
 ไม่เก็บร่วมกับวัตถุมีพิษ หรือมีกลิ่น เช่น สารเคมีต่างๆ สารป้องกัน

ก้าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยางแผ่น ยางก้อนถ้วย เศษยาง ฯลฯ                                
 
  

การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟในกระสอบป่านในโกดัง 
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10. การคัดคุณภาพสารกาแฟ 

  
 โดยปกติสารกาแฟยังจ้าเป็นต้องมีการคัดออกเป็นเกรด (ขนาดและสี) 
โดยการใช้ตะแกรงร่อน เพ่ือแยกสารกาแฟต่างขนาดและเศษสิ่งเจือปนออก
จากกัน รวมทั้งอาจใช้แรงงานคนคัดด้วยมือหรือใช้เครื่องคัดกาแฟช่วยในการ
คัดแยกสารกาแฟขนาดต่างๆ และสิ่งเจือปน  อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
จ้าเป็นต้องทราบเกณฑ์มาตรฐานที่จะมีผลต่อการคัดเลือกคุณภาพเมล็ดกาแฟ 
ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของสารกาแฟได้อีกด้วย ทั้งนี้ การคัดคุณภาพกาแฟ 
อาจแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 
10.1 เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรของเมล็ดกาแฟ 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยส้านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2561 นั้น ได้ก้าหนดค่า
คุณภาพทั่วไปและเกณฑ์ข้อบกพร่องที่รับได้ของเมล็ดกาแฟต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

 ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นรา เหม็นเปรี้ยว เหม็นบูด รวมถึงกลิ่น
แปลกปลอมอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ  

 มีสีตรงตามชนิดและขบวนการผลิตของเมล็ดกาแฟ 
 มีความชื้นไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์โดยมวล 
 ไม่พบร่องรอยการเข้าท้าลายเมล็ดกาแฟจากด้วงเมล็ดกาแฟ (Coffee 

bean weevil; Araecerus fasciculatus) 
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การคัดเลือกคุณภาพสารกาแฟด้วยแรงงาน 

สารกาแฟที่ผ่านการคัดคุณภาพเมล็ด 
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ตารางที่ 10.1 ข้อบกพร่องและเกณฑ์การยอมรับของเมล็ดกาแฟโรบัสตาเปรียบเทียบ
       กับอราบิกา 

ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟ (Defects) 
เกณฑ์ยอมรับ  

(% โดยน้ าหนัก) 
 อราบิกา โรบัสตา 
 1. เมล็ดดา้ (เมลด็มสีีด้ามากกว่าครึ่งเมลด็) 0.5 2.0 
 2. เมล็ดขึ้นรา (เมลด็กาแฟมีการเข้าท้าลายของเชื้อรา) 0.5 0.5 
 3. เมล็ดแตก (เมลด็แตกเป็นช้ินเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมลด็เตม็) 2.0 2.0 
 4. เมล็ดถูกแมลงท้าลาย (เมลด็ถูกแมลงกัด แทะ หรือเจาะ) 0.5 4.0 
 5. ผลกาแฟแห้ง (กาแฟที่ยังไม่สีเปลือกออก) 0.5 0.5 
 6. สิ่งแปลกปลอม (เช่น เศษหิน ดิน เศษไม้ โลหะฯ) 0.5 0.5 
 7. เมล็ดไม่สมบูรณ์  ไม่ก้าหนด 

ข้อบกพร่องโดยรวม 4.0        7.0 
ที่มา: ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2561ก; 2561ข) 

 
10.2 การประเมินคุณภาพเมล็ดกาแฟพิเศษ 
 การประเมินคุณภาพเมล็ดกาแฟ หากเป็นอราบิกาใช้ตามมาตรฐาน
ของสมาคมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association; SCA) และ กาแฟโร
บัสตาใช้ของส้านักงานพัฒนากาแฟยูกันดา (Uganda Coffee Development 
Authority; UCDA) โดยก้าหนดวิธีการคัดแยกคุณภาพเมล็ดกาแฟจากตัวอย่าง
จ้านวน 350 กรัม มีความชื้น 10-12 เปอร์เซ็นต์ กลิ่นสะอาด เมล็ดมีสีเขียวแกม
ฟ้า สีเขียวฟ้าอ่อน สีเขียว สีเขียวอ่อน สีเขียวแกมเหลือง หรือสีน้้าตาลอ่อน 
ต้องเป็นเมล็ดกาแฟที่ไม่พบข้อบกพร่องหลัก (Primary defect) และ
ข้อบกพร่องรอง (Secondary defect) เกินกว่าที่ก้าหนด  
 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการผลิตสารกาแฟโรบัสตาให้มีคุณภาพและ
น้าไปสู่การเป็นกาแฟพิเศษ (Fine Robusta) จึงจ้าเป็นต้องทราบขั้นตอนการ
ประเมินความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟตามมาตรฐานสากล 
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โดยในกาแฟโรบัสตาแบ่งจากความรุนแรงที่ส่งผลต่อคุณภาพของกาแฟเป็น
ข้อบกพร่องหลัก 6 ประเภท และข้อบกพร่องรอง 11 ประเภท ดังนี้ 
 
10.2.1 ข้อบกพร่องหลัก  

 เมล็ดด้า คือ เมล็ดที่มีสีด้าตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดขึ้นไป เกิด
จากการหมักท่ีนานเกินไปในขั้นตอนการแปรรูป หรือมีการติด
เชื้อจุลินทรีย์ร่วมด้วย  

 เมล็ดสีแดงส้ม คือ เมล็ดที่มีสีแดงส้มตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดขึ้น
ไป เกิดจากผลเชอรี่ที่สุกเกินไป เมล็ดแห้งตายคาต้น เมล็ดเชอรี่สุกท่ี
ร่วงตามพ้ืน หรือน้้าที่ใช้ในขั้นตอนการแปรรูปไม่สะอาด มีการ
ปนเปื้อน  

 เมล็ดเชอร์รี่แห้ง คือ เมล็ดเชอรี่แห้งที่มีเมล็ดกาแฟอยู่ภายใน เกิดจาก
คุณภาพของเครื่องสีเปลือก หรือเครื่องสีเปลือกแห้ง  

 เมล็ดมีขุยรา คือ เมล็ดมีราที่ผิวด้านนอก เกิดจากชื้อราระหว่างการ
ตากแห้ง หรือการเก็บรักษา  

 สิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น กิ่งไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ  
 เมล็ดถูกแมลงเจาะ 3 รูขึ้นไป หรือถูกท้าลายจนเมล็ดเสียรูปทรง  
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เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะผิดปกติในกลุม่ของข้อบกพร่องหลัก 

เมล็ดด า เมล็ดสแีดงสม้ เมล็ดเชอร์รี่แห้ง 

เมล็ดมขีุยรา สิ่งแปลกปลอม เมล็ดถูกแมลงเจาะ > 3 ร ู
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10.2.2 ข้อบกพร่องรอง  
 เมล็ดด้าส้มบางส่วน คือ เมล็ดที่มีสีด้าไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ด 

เกิดจากการหมักที่นานเกินไปในขั้นตอนการแปรรูป หรือมีการติด
เชื้อจุลินทรีย์ร่วมด้วย  

 เมล็ดสีแดงส้มบางส่วน คือ เมล็ดสีแดงส้มน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ
เมล็ด เกิดจากผลเชอรี่ที่สุกเกินไป เมล็ดแห้งตายคาต้นเมล็ดเชอรี่สุกท่ี
ร่วงตามพ้ืน หรือน้้าที่ใช้ในขั้นตอนการแปรรูปไม่สะอาด มีการ
ปนเปื้อน  

 เมล็ดกะลา คือ เมล็ดกะลาที่มีเมล็ดกาแฟอยู่ภายใน มักเกิดจากเครื่อง
สีด้อยคุณภาพ  

 เมล็ดเบา มีความชื้นและความหนาแน่นน้อย สาเหตุจากตากแห้งนาน
เกินไป  

 เมล็ดอ่อน หรือเมล็ดที่สุกไม่เต็มที่  
 เมล็ดเหี่ยวแห้ง เกิดจากช่วงที่ผลเชอรี่ก้าลังจะสุกขาดน้้า  
 เมล็ดเว้าโหว่ ซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  
 เมล็ดแตกหัก หรือมีรอยถูกตัด เกิดจากเครื่องสีทั้งแบบสีเปียกและสี

แห้งตัดโดนเมล็ดกาแฟสาร  
 เศษกะลาหรือเปลือก คือ เศษกะลาหรือเปลือกเชอรี่แห้งที่ไม่มีเมล็ด

อยู่ภายในสาเหตุเกิดจากเครื่องสีด้อยคุณภาพ  
 เมล็ดทีเ่ป็นรูจากการถูกแมลงเจาะน้อยกว่า 3 รู โดยเมล็ดกาแฟไม่เสีย

รูปทรง  
 เมล็ดสีขาวซีดหรือเทาอ่อน (เกิดตามธรรมชาติในเมล็ดกาแฟโรบัสตา)  
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เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะผิดปกติในกลุม่ของข้อบกพร่องรอง 

เมล็ดด าบางส่วน เมล็ดสแีดงสม้บางส่วน เมล็ดกะลา 

เมล็ดเบา เมล็ดอ่อน เมล็ดเหีย่วแห้ง 

เมล็ดเวา้โหว ่ เมล็ดแตก/หัก เศษเปลือก/กะลา 

เมล็ดสขีาวซดี เมล็ดถูกแมลงเจาะ < 3 ร ู
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ตารางที่ 10.2 ลักษณะความผิดปกติและจา้นวนขั้นต่้าของเมล็ดกาแฟตามข้อบกพร่อง   
  หลักและข้อบกพร่องรอง 

ข้อบกพร่องหลัก
(Primary defect) 

จ านวนเมล็ด
ผิดปกต ิ

ข้อบกพร่องรอง  
(Secondary defect) 

จ านวนเมล็ด
ผิดปกต ิ

เมลด็ด้า 
เมลด็สีแดงส้ม 
เมลด็เชอร์รี่แห้ง 
เมลด็มีขุยรา 
สิ่งแปลกปลอมต่างๆ 
เมลด็ถูกแมลงเจาะ 3 รู
ขึ้นไป 
 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

เมลด็ด้าบางส่วน 
เมลด็สีแดงส้มบางส่วน 
เมลด็กะลา 
เมลด็เบา 
เมลด็อ่อน 
เมลด็เหี่ยวแห้ง 
เมลด็เว้าโหว ่
เมลด็แตก/หัก/รอยตัด 
เศษเปลือก/กะลา 
เมลด็ถูกแมลงเจาะน้อย
กว่า 3 รู  
เมลด็สีขาวซดี/เทาอ่อน 

3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
 
5 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Specialty Coffee Association (SCA) (2018); Uganda Coffee Development 
Authority (UCDA) (2019) 

 
10.2.3 การจัดขนาดทางการค้า 

 ร่อนเมล็ดกาแฟผ่านตะแกรงร่อนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
มาตรฐาน ขนาดหมายเลข 18 (7.1 มิลลิเมตร), 17, 16 (6.3 
มิลลิเมตร), 15, 14 (5.6 มิลลิเมตร) และ 12 ตามล้าดับ  

 ชั่งน้้าหนักหาร้อยละโดยมวลของเมล็ดกาแฟแต่ละขนาดที่แยกได้ 
และแบ่งเกรดทางการค้า เช่น AA (7 มิลลิเมตร), A (6.5 มิลลิเมตร), B 
(6 มิลลิเมตร), XY (5 มิลลิเมตร และคละขนาด) เป็นต้น 
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การคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟด้วยเคร่ืองจักร 

การคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟด้วยตะแกรงร่อน 
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11. การคั่วและการชิม 

 
 ปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้กาแฟมีกลิ่นและรสชาติที่ดี คือ การค่ัว โดยระดับ
ของการค่ัวจะถูกก้าหนดจากระยะเวลาในการค่ัวและระดับอุณหภูมิที่เมล็ด
กาแฟได้รับ  
 
11.1 การคั่วเมล็ดกาแฟ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่ว  

 ชนิดของเมล็ดกาแฟ เช่น เมล็ดกาแฟอราบิกากับโรบัสตา จะใช้เทคนิค
การค่ัวต่างกัน 

 คุณภาพของสารกาแฟ เช่น ความชื้นเมล็ด ขนาดของเมล็ด ฯลฯ 
 ประเภทของเครื่องคั่วกาแฟ เช่น เครื่องคั่วระบบเปิด หรือระบบปิด  
 ระยะเวลาและระดับอุณหภูมิของการค่ัว 
 สภาพอากาศหรือความชื้นในอากาศในระหว่างการคั่ว 

 
 ระดับของการคั่ว แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้  
11.1.1 คั่วอ่อน  

 เหมาะส้าหรับการชงดื่มท่ีไม่ต้องการความเข้มจากเมล็ดกาแฟและมี
รสชาติเปรี้ยวสูงกว่าระดับอื่นๆ 

 ลักษณะของเมล็ดที่ค่ัวมีสีน้้าตาลอ่อน 
 การใช้เครื่องคั่วระบบปิด โดยทั่วไปมีระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 7-9 

นาที ช่วงอุณหภูมิ 170-190 องศาเซลเซียส หรือผ่านระยะ First 
crack 
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11.1.2 คั่วกลาง  
 เมล็ดกาแฟคั่วมีสีน้้าตาลเข้มกว่าคั่วอ่อน 
 ให้รสชาติความหวานมากขึ้น ส่วนรสชาติเปรี้ยวลดลง 
 การใช้เครื่องคั่วระบบปิด โดยทั่วไปมีระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 10-15 

นาท ีช่วงอุณหภูมิ 220-250 องศาเซลเซียส 
 
11.1.3 คั่วเข้ม  

 ให้ความขมมากขึ้น ความหวานและความเปรี้ยวน้อยลง เมล็ดกาแฟมี
สีน้้าตาลเข้มกว่าระดับการคั่วอื่นๆ และอาจมีน้้ามันเคลือบที่ผิว
เล็กน้อย  

 การใช้เครื่องคั่วระบบปิด โดยทั่วไปมีระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 15-20 
นาท ีช่วงอุณหภูมิ 250-270 องศาเซลเซียส 

 
11.1.4 รสชาติตามระดับการคั่ว 

 กาแฟคั่วระดับอ่อน จะมีรสชาติออกเปรี้ยวจากกรดผลไม้ผสมอยู่  
 กาแฟคั่วระดับกลาง จะมีความเข้มขึ้นและมีความหอม 
 กาแฟคั่วระดับเข้ม รสชาติจะเข้มมากท่ีสุด 

 
11.2 วิธีการคั่ว 
 วิธีการค่ัวมีความซับซ้อน ผู้คั่วต้องมีประสบการณ์และเทคนิคการคั่ว 
ซึ่งท้าให้เมล็ดกาแฟเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ จึงสรุปเฉพาะลักษณะ
ที่ผู้คั่วสังเกตได้ชัดเจน ตามข้ันตอนส้าคัญ 5 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1:  
 กระบวนการคั่วช่วงแรกเป็นช่วงที่เมล็ดกาแฟจะมีการดูดซับความ

ร้อนจากเตาคั่ว เมล็ดเริ่มสูญเสียความชื้น สีของเมล็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสี
เขียวอมเหลือง และสีเหลืองซีด 

 
ระยะที่ 2:  

 สารกาแฟเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลมากข้ึน มีกลิ่นคล้ายธัญพืช  
 เมล็ดมีน้้าหนักลดลง และสูญเสียความชื้นมากขึ้น 

 
ระยะที่ 3:  

 เป็นระยะการแตกตัวครั้งแรก (First crack) ของเมล็ดกาแฟ เพราะ
เมล็ดได้รับความร้อนสูงขึ้น มีการระเหยน้้าไปเป็นไอน้้า ส่งผลให้เกิด
ความดันในเมล็ด และเกิดการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จนรอยต่อ
กลางเมล็ดแตกและเกิดเสียงเมล็ดแตก   

 ระหว่างการคั่ว จะปรากฏควันสีเทา เมล็ดพองตัว ขยายขนาดใหญ่กว่า
เมล็ดดิบเกือบเท่าตัว ได้กลิ่นหอมจากการค่ัวมากข้ึน เยื่อหุ้มเมล็ดจะ
หลุดออกเป็นสะเก็ดเล็กๆ  

 
ระยะที่ 4:  

 เมล็ดกาแฟสะสมความร้อนมากข้ึน เสียงแตกของเมล็ดเริ่มหยุดลง  
 ภายนอกเมล็ดเริ่มมีความมันวาว สูญเสียความชื้นมากขึ้น  
 ระยะนี้ถือเป็นการค่ัวกาแฟในระดับท่ีนิยมดื่มกัน   

 
ระยะที่ 5: ระยะหลังการแตกตัวครั้งที่สอง 

 อุณหภูมิที่สูงขึ้นเริ่มเผาไหม้น้้ามันและเมล็ด  
 เกิดควันจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  
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 เมล็ดเปลี่ยนสภาพเป็นสารเหนียวสีน้้าตาลเข้มมากขึ้น  
 หากยังคงคั่วเมล็ดต่อไปจนไหม ้ จะท้าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ

กลายสภาพเป็นถ่านคาร์บอน 
 ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการค่ัวจ้าเป็นต้องท้าให้เมล็ดกาแฟเย็นตัวลง
อย่างรวดเร็ว พร้อมต้องเก็บใส่ถุงสะอาด ปิดปากถุงให้สนิทไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ เพ่ือรอให้เมล็ดกาแฟคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยต้องเก็บรักษา
บริเวณท่ีสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดหรือไม่วางร่วมกับสารเคมี
หรือวัตถุอันตราย  
 
  

การคั่วกาแฟด้วยกระทะและเคร่ืองค่ัว 
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11.3 การจ าแนกกลิ่นรสของกาแฟ 
 ใช้วิธีการทดสอบคุณภาพกาแฟด้วยการชิม (Cupping) เป็นการใช้
ประสาทสัมผัสในการประเมินคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ผ่านการค่ัวแล้ว ทั้ง
กลิ่นรส ความรู้สึกหลังชิม และความพึงพอใจของกาแฟนั้นๆ ซ่ึงในกาแฟโรบัส
ตา จะใช้แนวทางปฏิบัติของส้านักงานพัฒนากาแฟยูกันดา  (Uganda Coffee 
Development Authority; UCDA) ซึ่งมีส่วนประกอบส้าคัญ เช่น ลักษณะ
กลิ่นของเมล็ดกาแฟบดและเปียกน้้า ลักษณะรสชาติ (ขม/หวาน/เปรี้ยว/เค็ม) 
กลิ่นหอม ความรู้สึกหลังกลืน เนื้อสัมผัส และความสมดุลของกาแฟ เป็นต้น 
 ทั้งนี้การชิมเพ่ือทดสอบคุณภาพกาแฟ จัดเป็นขั้นตอนส้าคัญท่ี
จ้าเป็นต้องทราบ ทั้งเกษตรกรเจ้าของสวน ผู้รับซื้อสารกาแฟ ผู้คั่วกาแฟ ผู้ชง
กาแฟและผู้ดื่มกาแฟ เพ่ือสามารถสื่อสารและก้าหนดเกณฑ์คุณภาพได้ตรงกัน 
อีกท้ังยังสามารถยกระดับคุณภาพกาแฟและเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะ
กาแฟพิเศษของกาแฟโรบัสตา (Fine Robusta) ที่ต้องผ่านการทดสอบและ
ประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม การทดสอบคุณภาพกาแฟในเบื้องต้น 
สามารถท้าได้ในระดับแปลงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการผลิตและการแปรรูปได้ โดยมีหลักการและขั้นตอนส้าคัญในการชิม 
ดังนี้ 
 
11.3.1 การเตรียมตัวอย่างกาแฟ 

 ใช้ตัวอย่างกาแฟที่ระดับการค่ัวอ่อน 
 ใช้ตัวอย่างกาแฟปริมาณ 8.75 กรัมต่อน้้า 150 มิลลิลิตรต่อถ้วย 
 บดตัวอย่างกาแฟในระดับหยาบปานกลาง 
 อุณหภูมิของน้้า 90-95 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ควรใช้น้้าสะอาดส้าหรับ

ด่ืมเท่านั้น (น้้าเปล่าทั่วไป) และไม่ควรเป็นน้้าที่มีรสอื่นเจือปนหรือ
น้้าแร่ธรรมชาติ เป็นต้น 
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การทดสอบคุณภาพกาแฟด้วยวิธีการประเมินกลิน่รส 
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11.3.2 การทดสอบกล่ินรส 
 เตรียมตัวอย่างกาแฟส้าหรับทดสอบ โดย 1 ตัวอย่างต่อ 1 ถ้วย และ

ควรใช้จ้านวน 3-5 ซ้้า (ถ้วย) ต่อตัวอย่าง  
 ดมตัวอย่างกาแฟหลังจากบดเพ่ือประเมินกลิ่นกาแฟบดแห้ง เช่น กลิ่น

ไม่พึงประสงค์ (กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นรา กลิ่นแปลกปลอมต่างๆ ฯลฯ) 
กลิ่นสมุนไพร กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ ฯลฯ โดยใช้เวลาหลงัจากบดไม่
ควรเกิน 10 นาที ทั้งนี้ ควรประเมินร่วมกับการดูแถบสีจาก “วงล้อ
กลิ่นรส” (Flavor wheel) เพ่ือช่วยในการประเมินได้แม่นย้ายิ่งขึ้น 

 เทน้้าอุณหภูมิประมาณ 90-95 องศาเซลเซียส ลงในถ้วยกาแฟปริมาณ 
150 มิลลิลิตรต่อถ้วย 

 หลังผ่านไป 4 นาที ให้หยุดปฏิกิริยาของกาแฟที่ลอยบริเวณผิวน้้า โดย
การใช้หลังช้อนปัดบริเวณผิวน้้า 2-3 ครั้ง (ห้ามกวนกาแฟ)  

 ดมตัวอย่างกาแฟหลังเติมน้้าร้อนเพ่ือประเมินกลิ่นกาแฟที่ระเหย 
เช่นเดียวกับกลิ่นกาแฟแห้ง 

 เมื่อครบเวลา 10 นาที จึงเริ่มใช้ช้อนชิม โดยวิธีการสูดน้้ากาแฟจนมี
เสียงดัง (Slurp) ซ่ึงจะท้าให้ผู้ทดสอบได้กลิ่นรสของกาแฟชัดเจนยิ่งขึ้น 
บันทึกข้อมูลที่ผู้ชิมสัมผัสได้ตามแบบฟอร์มของ UCDA 

 ทั้งนี้ ผู้ทดสอบควรผ่านการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ประเมินลักษณะกลิ่นรสได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และควรหมั่นฝึกทดสอบเพ่ือ
สามารถประเมินได้อย่างช้านาญมากขึ้น  
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12. การจัดท าบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 

 
 บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือภาชนะท่ีใช้ในการคุ้มครอง รักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคให้คงสภาพเดิมมากที่สุด การ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ จึงจ้าเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์หรือระบบการขนส่ง รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต้องมีการแสดงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารทางการตลาดอย่างเหมาะสม   
 
12.1 จุดประสงค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

เทคนิค/กายภาพ การตลาด/เชิงจิตวิทยา 
 การบรรจุ 
 การป้องกันคุ้มครอง 
 การรักษาคุณภาพ 
 การขนส่ง 
 การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 การส่งเสริมการขาย 
 การแสดงข้อมูลที่ส้าคัญ 
 การเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
 การเพิ่มปริมาณการขาย 
 การเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็ว 
 การรณรงค์ โฆษณาเรื่องต่างๆ 

 
12.2 คุณสมบัติที่ดีของบรรจุภัณฑ์กาแฟ  
 กาแฟมักได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทีท่้าให้กาแฟเสื่อมคุณภาพ
หรืออายุการเก็บรักษาลดลง  

 ภายหลังการบรรจุกาแฟ บรรจุภัณฑ์สามารถป้องกันการซึมผ่านของ
ความชื้น ไอน้้าและออกซิเจน หรือการส่องผ่านของแสงได้ดี 

 เก็บกลิ่นได้ดีหรือยังคงคุณสมบัติหอมกรุ่น สด ใหม่เสมอ 
 ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี 
 สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ 
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 เหมาะกับการบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
 
12.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 การออกแบบสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การออกแบบด้าน
โครงสร้าง เช่น ชนิดวัสดุ ขนาด รูปแบบ และส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการออกแบบด้านรูปลักษณ์ เช่น สีสัน 
รูปร่าง ตัวอักษร รูปภาพ ฯลฯ สามารถสร้างความสวยงาม โดดเด่นและเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้  
 
ขั้นตอนที่ 1 : การรวบรวมข้อมูล 

 ค้นคว้าข้อมูลการตลาด 
 ประเมินสถานะการแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด  
 ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวัสดุ ระบบการบรรจุ หรือเครื่องจักร เป็นต้น 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบพร้อมชงด่ืม (กาแฟดริปพร้อมชง)  
และบรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมวิธีการชง 
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ขั้นตอนที่ 2 : การออกแบบร่าง  
 ควรร่างต้นแบบไว้ประมาณ 3-5 แบบ 
 ควรเลือกท้าต้นแบบที่ต้องการมากที่สุดประมาณ 2-3 แบบ 
 เลือกวัสดุที่จะท้า เช่น ถุงพลาสติก ซองกระดาษ ถุงลามิเนต ฯลฯ 
 ออกแบบพร้อมก้าหนดรายละเอียดตราสินค้าและสัญลักษณ์ทางการ

ค้า 
 
12.4 ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์อาจมีชั้นที่ 1 นิยมใช้ถุงลามิเนต 
และชั้นที่ 2 นิยมใช้กล่องกระดาษพับได้  

 ติดฉลากด้านหน้า แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ขนาดการบรรจุ เป็นต้น 

 สามารถจัดพิมพ์ฉลาก ด้วยระบบดิจิตัลหรือระบบออฟเซ็ต 
 ติดฉลากด้านหน้าของซอง ถุง หรือกล่อง  
 ตัวอักษรชัดเจน ถ้อยค้าสั้นๆ เข้าใจง่าย  
 มีภาพประกอบ  
 ค้านึงพ้ืนหลังและสี  
 ค้านึงรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ  
 ค้านึงการสื่อความหมาย 
 แสดงข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับผู้บริโภค 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับกาแฟโรบัสตาเชิงอัตลักษณ์ของชุมชน 
บริเวณกล่องบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน พร้อมตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ ์วิธีการชง 

และข้อมูลเชิงอัตลักษณข์องชุมชน  
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12.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกาแฟ  
1) กาแฟโบราณ (โกปี๊)  

 เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญาจากชุมชนไทยมุสลิมซึ่งเป็นเครื่องดื่ม
ที่นิยมบริโภคกันมากบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 วัตถุดิบและส่วนประกอบวัตถุดิบหลัก คือ เมล็ดกาแฟ น้้าตาลอ้อย 
และน้้าตาลทราย 

 คั่วเมล็ดกาแฟจนเมล็ดกาแฟไหม้และกรอบ  
 คั่วน้้าตาลทรายและน้้าตาลอ้อยจนแห้งหนืด  
 ต้าด้วยครกโบราณท่ีท้าด้วยไม้และร่อนด้วยกระชอนขนาดใหญ่  
 ไดผ้งกาแฟและผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันนิยมบรรจุตามขนาดน้้าหนัก เช่น 

100 200 500 และ 1,000 กรัม หรือบรรจุซองพร้อมชงดื่ม 
  

2) เมล็ดกาแฟคั่ว/คั่วบด  
 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดกาแฟคั่ว/คั่วบดโดยตรง มักนิยมน้าไปบริโภค

ในร้านกาแฟเพ่ือชงดื่มโดยต้องผ่านเครื่องชงกาแฟ หรือนิยมเรียกว่า 
“กาแฟสด” เพ่ือจัดท้าเป็นชนิดกาแฟ เช่น เอสเปรสโซ อเมริกาโน คา
ปูชิโน ลาเต้ ม็อคค่า ฯลฯ 

 เกษตรกรสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วส้าหรับแบ่งบรรจุ
เป็นบรรจุภัณฑ์ตามต้องการได้ โดยนิยมบรรจุในขนาดน้้าหนักต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค เช่น 100 200 500 และ 1,000 กรัม 

 เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่ว อาจน้ามาบดเป็นผงเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว
บด บรรจุตามน้้าหนักที่ต้องการหรือเช่นเดียวกับเมล็ดกาแฟคั่ว หรือ
น้ามาบรรจุซองเพ่ือสะดวกในการพกพาและชงดื่ม ทั้งนี้ แม้ผู้บริโภค
อาจสะดวกในการน้าไปชงดื่มได้ แต่ความนิยมอาจน้อยกว่าแบบเมล็ด
คั่ว เพราะสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าแบบบด  
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3) กาแฟส าเร็จรูป  
 กาแฟส้าเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาจากสมัยก่อนจนถึง

ปัจจุบัน มีหลากหลายชนิดที่ยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เช่น กาแฟด้า
ที่ไม่มีการผสมครีมเทียมและน้้าตาล หรือกาแฟ 2 in 1 ที่ไม่ผสมครีม
เทียม หรือ 3 in 1 ที่ผสมครีมเทียมและน้้าตาล รวมถึง 5 in 1 ที่อาจ
มีส่วนผสมของสมุนไพรหรือธัญพืชผสมครีมเทียมและน้้าตาล เป็นต้น  

 การผลิตกาแฟส้าเร็จรูปอาจเป็นข้อจ้ากัดของเกษตรกร เนื่องจากต้อง
ใช้เครื่องจักรราคาสูง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีตัวแทนรับผลิตเพ่ือบรรจุซอง
ตามสูตรหรือตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

 
12.6 ข้อควรค านึง  

 ผลิตภัณฑ์กาแฟมีความหลากหลาย เกษตรกรจึงต้องระบุข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนและถูกต้อง เช่น ชนิดของกาแฟ วิธีชงดื่ม วันที่
ผลิตและวันหมดอายุ (โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 1 ปี)  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกาแฟโรบัสตาโกปี๊/กาแฟคั่ว/ค่ัวบด/ส าเร็จรูปจาก
ผู้ประกอบการและวิสาหกจิชุมชนทางภาคใต้ 
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