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พนัธ ุก์าแฟ

การดแูลรกัษา



ต านานกาแฟ

กาแฟถกูคน้พบประมาณ 850 ปี กอ่นครสิตกาล ชาวแอฟรกิาพื้นเมืองใชก้าแฟเป็นอาหารมานานแลว้ ต่อมาตน้ศตวรรษที่ 6 มีชายคนหน่ึงช่ือคาลดี เป็นชาวอาบิสซีเนีย

หรอืเอธิโอเปียในปจัจุบนั ชายผูน้ี้มีอาชีพเลี้ยงแพะ ทกุวนัเขาจะน าฝูงแพะออกไปหาอาหารกนิตามทุ่งนาและตามเนินเขาต่างๆ วนัหน่ึงเขาสงัเกตเหน็ความผิดปกติของฝูงแพะว่า

มนักระปรี้กระเปร่าข้ึน พบว่าเกิดจากการกนิผลไมลู้กเล็กๆ สีแดงชนิดหน่ึงซ่ึงเขาไม่เคยเห็นมาก่อน เขาจงึเด็ดผลไมน้ี้ติดตวักลบับา้นและน าสิ่งที่พบไปเล่าใหน้ักบวชที่อยู่ใน

หมู่บา้นฟัง ความที่เป็นพระและมีความรูท้างสมุนไพร พระรูปน้ีจึงไดน้ าผลไมลู้กเล็กๆ สีแดงน้ี ไปลอกเปลือกออก และน าไปตากแหง้ จากนั้นน าไปตม้เป็นน ้ าสมุนไพรและ

สงัเกตความเปลี่ยนแปลงพบว่ามีความกระปรี้กระเปรา่และจากที่วดัน้ีเองการตม้ผลไมลู้กเลก็ๆ สแีดงที่เรยีกว่า "กาแฟ" กไ็ดแ้พรห่ลายออกไปสูบ่รเิวณใกลเ้คียง 

แหล่งที่มา :https://cdn.hswstatic.com/gif/coffee-dancing-goat.jpg

ก าเนิดกาแฟในเอธิโอเปีย

https://cdn.hswstatic.com/gif/coffee-dancing-goat.jpg


ประวติัการกระจายตวั

ของกาแฟอะราบิกา

ท่ีมา: http://www.nhm.ac.uk/resources/nature-
online/life/plants-fungi/seeds-of-
trade/images/maps/coffee.gif



ท่ีมา: 
http://www.nhm.ac.uk/resource
s/nature-online/life/plants-
fungi/seeds-of-
trade/images/maps/coffee.gif

การกระจายของกาแฟ

อะราบิกา

และ

กาแฟโรบสัตา



สวนกาแฟหลวงในสมยัรัชกาลท่ี 3
ตั้งอยูบ่ริเวณสนามไชย 

• มิสโคล ชาวอเมริกนัไดต้ั้งร้านขายกาแฟ
แห่งแรกในสยามช่ือ “Red Cross 
Tea Room

”



เขตพ้ืนท่ีกาปลกูกาแฟของโลก

แหลง่ขอ้มลู: http://trachoo.com/wp-content/uploads/2013/09/Coffee-Map2-copy.jpg

ประเทศผูผ้ลติรายใหญ่ของโลก (% การผลติของโลก)

1.  บราซิล 36.64 %

2.  เวียดนาม 17.34 %

3.  โคลมัเบีย 6.92 %

4.  อนิโดนีเซีย 8 %

5.  เอธิโอเปีย 4 %

6.  ฮอนดูรสั 4 %

7.  อนิเดีย 3 %

8.  ยูกนัดา 3 %

9.  เม็กซิโก 3 %  

10. กวัเตมาลา 2 %



Coffee Belt

ที่มา: 
https://quirkycoffeeco.com/blog/
beans/what-are-arabica-coffee-
beans/



ความตอ้งการกาแฟของโลก ปี 2557-2562 (ลา้นตนั)



Yield 
(T/Ha)



คล่ืนพฒันากาแฟ

คลื่นการพัฒนา 1 2 3 4 5

Focus Traditional Coffee Culture Branded Chains Artisan Coffee Science of Coffee The Business of Coffee

Period Twentieth Century Begin Mid 1990s Begin Mid 2000s Begin 2010s Begin Mid 2010s

Features -Commodity driven
-Mass consumption
-Dominance of bulk brew filter 
coffee
-Introduction of instant coffee

-Rise of branded chain concepts
-Proliferation of coffee shop culture
-Customised espresso-based 
beverages
-Development of “Third place” 
coffee shop environments
-Globalization

-Focus on quality
-Important of micro roasting
-Hand crafted preparation
-Antipodean influence
-Culinary appreciation sourcing 
transparency

-Scientific methods and principles
-Accuracy and measurement in 
brewing
-Deep understanding of properties 
of coffee
-Attention to water chemistry
-Advanced equipment

-Boutique branded chains delivering 
higher standards of professionalism
-Advanced business practices
-Investment and use of technology
-Art and science in the design of 
environment

Dominant brand Retail/Supermarket brands Coffee shop chain brands Artisan roaster brands Custom in -house roasting Branded boutique chain

Defining characteristic Functional Lifestyle Craft Science Excellence

Defining emotion Refuelling Enjoyment Love Obsesssion Neural loyalty

ท่ีมา: Allegra World Coffee Portal Research and Analysis,2017
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Branded Chains

Begin Mid 1990s

-Rise of branded chain concepts

-Proliferation of coffee shop culture

-Customised espresso-based beverages

-Development of “Third place” coffee shop 

environments

-Globalization

Coffee shop chain brands

Lifestyle

Enjoyment

1

Traditional Coffee Culture

Twentieth Century

-Commodity driven

-Mass consumption

-Dominance of bulk brew filter coffee

-Introduction of instant coffee

Retail/Supermarket brands

Functional

Refuelling



4

Science of Coffee

Begin 2010s

-Scientific methods and principles

-Accuracy and measurement in brewing

-Deep understanding of properties of 

coffee

-Attention to water chemistry

-Advanced equipment

Custom in -house roasting

Science

Obsesssion

3

Artisan Coffee

Begin Mid 2000s

-Focus on quality

-Important of micro roasting

-Hand crafted preparation

-Antipodean influence

-Culinary appreciation sourcing transparency

Artisan roaster brands

Craft

Love
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The Business of Coffee

Begin Mid 2010s

-Boutique branded chains delivering higher standards of professionalism

-Advanced business practices

-Investment and use of technology

-Art and science in the design of environment

Branded boutique chain

Excellence

Neural loyalty











ความแตกต่างของกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา

กาแฟอะราบิกา กาแฟโรบัสตา
จ านวนโครโมโซม 44 22
ระบบราก ระบบรากลึก ระบบรากตื้น
อุณหภูมิ 15-25 O ซ 20-30 O ซ
ระดับความสูงจากน้ าทะเล (เมตร) 700-2000 เมตร 0-700 เมตร
ปริมาณน้ าฝน (มม.) 1500-2000 2000-3000
ช่วงออกดอก-เก็บเกี่ยว 9-11 เดือน 10-11 เดือน
ปริมาณน้ ามันในเมล็ด 15-17% 10-12%
ปริมาณน้ าตาลในเมล็ด 6-9% 3-7%
ปริมาณคาเฟอีน 0.8-1.4% 1.7-4%
สภาพแวดล้อม ร่มเงา กลางแจ้ง
ผล ผลใหญ่ รูปไข่ ผลเล็ก ทรงกลม







Coffee Leaf Rust

Is the plant susceptible to leaf rust? 

Resistant, tolerant, susceptible

Coffee rust is a foliar disease of coffee caused by the fungus Hemileia vastatrix that cause defoliation and may 

result in severe crop losses.

CBD (Coffee Berry Disease) Is the plant susceptible to CBD? 

Resistant, tolerant, susceptible

CBD is a coffee disease that affects the fruit. It is caused by the fungus Colletotrichum kahawe. Currently, CBD is not 

present in Central America. However, it is included here because it will be important for farmers to have should the 

disease spread to the region.

Nematodes (Meloidogyne spp. or Pratylenchus spp.)
Is the plant susceptible to nematodes (specifically the species Meloidogyne and/or Pratylenchus)?

Resistant, tolerant, susceptible

Nematodes are microscopic animals which infect the plant roots and can 
cause wilting and death of the plant.



BOURBON

One of the most culturally and genetically important C. arabica varieties in the world, known for excellent 

quality in the cup at the highest altitudes.

OPTIMAL ALTITUDE

>1300meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Late

QUALITY POTENTIAL AT HIGH 

ALTITUDES

Good

COFFEE LEAF RUST

Susceptible

NUTRITION REQUIREMENT

Medium

STATURE

Dwarf

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Susceptible

LEAF TIP COLOR

Green

YIELD POTENTIAL

Caturra-like

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Average

https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/bourbon


CATURRA

A compact plant with good yielding potential of standard quality in Central America. Very high 

susceptibility to coffee leaf rust.

OPTIMAL ALTITUDE

> 1300  meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Average

STATURE

Dwarf

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Susceptible

LEAF TIP COLOR

Green

QUALITY POTENTIAL AT 

HIGH ALTITUDES

Good

COFFEE LEAF RUST

Susceptible

NUTRITION REQUIREMENT

High

YIELD POTENTIAL

Caturra-like

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Average



PACAS

Standard quality in Central America. Very high susceptibility to coffee leaf rust.

OPTIMAL ALTITUDE

> 1300  meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Average

STATURE

Dwarf

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Susceptible

LEAF TIP COLOR

Green

QUALITY POTENTIAL AT 

HIGH ALTITUDES

Good

COFFEE LEAF RUST

Susceptible

NUTRITION REQUIREMENT

Medium

YIELD POTENTIAL

Caturra-like

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Average



TYPICA
One of the most culturally and genetically important C. arabica coffees in the world, with high quality in 

Central America. Very high susceptibility to coffee leaf rust, well- adapted to the coldest conditions.

OPTIMAL ALTITUDE

> 1300  meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Late

STATURE

Dwarf

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Susceptible

LEAF TIP COLOR

Bronze

QUALITY POTENTIAL AT 

HIGH ALTITUDES

Good

COFFEE LEAF RUST

Susceptible

NUTRITION REQUIREMENT

Medium

YIELD POTENTIAL

Low

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Large



GEISHA (PANAMA)
Panamanian Geisha has exceptionally high quality at high altitudes. The term 

"Geisha" is o en applied to other coffees that do not share the distinct genetics of 

Panamanian Geisha.

OPTIMAL ALTITUDE

>1200 meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Late

QUALITY POTENTIAL AT 

HIGH ALTITUDES

Exceptional

COFFEE LEAF RUST

Tolerant

NUTRITION REQUIREMENT

Medium

STATURE

Tall

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Susceptible

LEAF TIP COLOR

Green

YIELD POTENTIAL

Medium

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Average



JAVA

High quality in Central America. Tolerant to major diseases, with low 

fertilizer requirement. Good choice for smallholder farmers.

OPTIMAL ALTITUDE

>1200 meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Average

QUALITY POTENTIAL AT 

HIGH ALTITUDES

Very Good

COFFEE LEAF RUST

Tolerant

NUTRITION REQUIREMENT

Low

STATURE

Tall

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Tolerant

LEAF TIP COLOR

Bronze

YIELD POTENTIAL

Medium

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Average



IHCAFE 90 CATIMOR
Highyieldingplantadapted to lowestaltitudes.Requireshighfertilization.

OPTIMAL ALTITUDE

600–1000 meters

YEAR OF FIRST PRODUCTION

Early

QUALITY POTENTIAL AT 

HIGH ALTITUDES

Very Low

COFFEE LEAF RUST

Resistant

NUTRITION REQUIREMENT

Very High

STATURE

Dwarf

COFFEE BERRY DISEASE (CBD)

Susceptible

LEAF TIP COLOR

Dark Bronze

YIELD POTENTIAL

High

NEMATODES

Susceptible

BEAN SIZE

Average



อทิธิพลของระดบัความสูงตอ่รสชาติ

- ระยะเวลาสกุแก่
- ความหนาแน่น
- ระดบัความเป็นกรด
- รสชาติ

1500-2000 ม.

1200-1500 ม.

1000-1200 ม.

800-1000 ม.

ท่ีมา: S. Racineux and C. L. Tran, 2018



กาแฟอะราบิกา  พนัธุเ์ชียงใหม่ 80 (พนัธุร์บัรองกรมวชิาการเกษตร)

คอื สายพนัธุค์าตมิอร ์CIFC 7963 ซึง่เป็นพนัธุลู์กผสมระหวา่ง H.W.26/5 

(832/1 Hibrido de Timor x 19/1 Caturra) มลีกัษณะตน้เตี้ย ขอ้ส ัน้  

ยอดสเีขยีว  ใบมขีนาดปานกลาง  ผลสุกสแีดง  ใหผ้ลผลติน า้หนกัแหง้

เฉลีย่อยู่ระหวา่ง 500-900 กรมัต่อตน้ เมือ่อายุ 7 ปี ใหส้ารกาแฟเฉลีย่ 

215 กโิลกรมัต่อไร่  คุณภาพการชมิอยู่ในระดบัดปีานกลาง



กาแฟอะราบิกา พนัธุ ์ H420/9 (พนัธุแ์นะน ากรมวชิาการเกษตร)

คือ สายพนัธุค์าตมิอร ์ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างพนัธุ์ Mundo Novo 

1535/33 กบัพนัธุ ์ H.W.26/14 (832/1 Hibrio de Timor x 

19/1 Caturra) มลีกัษณะตน้สูงปานกลาง  ขอ้ยาวปานกลาง  ยอดสี

เขยีว  ใบมขีนาดปานกลาง  ผลสุกสแีดง ใหผ้ลผลติน า้หนกัแหง้เฉลีย่

อยู่ระหว่าง 400-550 กรมัต่อตน้ เมื่ออายุ 6 ปี ใหส้ารกาแฟเฉลีย่ 

158-222 กโิลกรมัต่อไร่ คุณภาพการชมิอยู่ในระดบัดปีานกลาง



การดแูลรกัษา



กาแฟอะราบิกา (Coffea arabica L.)

พ้ืนท่ีปลกูกาแฟอะราบิกา

แหลง่ปลกูท่ีเหมาะสมของกาแฟอะราบิกา ตอ้งพิจารณา

1. สภาพพ้ืนท่ีและสภาพภมิูอากาศ 

- ควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีอย ูใ่นระดบัเสน้ร ุง้ 17 องศาเหนือข้ึนไป

- อย ูใ่นระดบัความสงูจากน ้าทะเล ตัง้แต่ 700 เมตรข้ึนไปจากความสงูจากน ้าทะเล

- มีความลาดเอียงไมค่วรเกิน 30 เปอรเ์ซ็นต์

- อณุหภมิูท่ีเหมาะสมอย ูใ่นช่วง 15-25 องศาเซลเซียส 

- ความช้ืนสมัพทัธม์ากกว่า 60 เปอรเ์ซ็นต์

2. ลกัษณะดิน

- ดินมีความอดุมสมบรูณ ์มีชัน้ดินลึกไมต่ ่ากว่า 50 เซนติเมตร

- ความเป็นกรด-ด่าง 5.5-6.0 และระบายน ้าดี

3. แหลง่น ้า

- บรเิวณท่ีอาศยัน ้าฝน ควรมีปรมิาณน ้าฝนไมต่ ่ากว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และตอ้งมีการ  

กระจายน ้าฝนอยา่งนอ้ย 5-8 เดือน  มีแหลง่น ้าสะอาดและมีปรมิาณเพียงพอในการให้

น ้าไดต้ลอดช่วงแลง้



พื้นที่ปลูก
เหนือระดับน้้าทะเล (เมตร)

ช่วงที่         
ออกดอก

ช่วงที่
เก็บเกี่ยว

อายุการ
เก็บเกี่ยว (เดือน)

700-1,000 มีนาคม - เมษายน ตุลาคม - ธันวาคม 5 - 8

1,100-1,500 มีนาคม - พฤษภาคม ธันวาคม - เมษายน 9 - 10

พ้ืนท่ีปลกูกาแฟอะราบิกา





กาแฟกะลา

คดัเฉพาะเมลด็ที่สมบูรณ์
เตรยีมวสัดุเพาะ ทรายหยาบใหม่ กระบะเพาะ (อฐิบลอ็ก) การเรยีงเมลด็ การเรยีงเมลด็

การเรยีงเมลด็ในแตล่ะแถว กลบเมลด็ดว้ยทราย ใหน้ ้ าระบบสปริงเกอรภ์ายใตห้ลงัคาพรางแสง

ดว้ยพลาสติกด า 70% ใหน้ ้ าอยา่งสม า่เสมอ 30-45 วนั งอกเป็นระยะหวัไมขี้ด

การขยายพนัธ ุโ์ดยอาศยัเพศ (Sexual propagation) โดยใชเ้มล็ด



ถงุพลาสติกบรรจุดินผสมขนาด 4x6 น้ิว 

หรอื 5x8 น้ิว 

ตน้กลา้พรอ้มปลูกที่มีใบจรงิ 5-6 คู่

กาแฟระยะปีกผีเสื้อ กาแฟระยะใบจรงิคู่แรก

ขัน้ตอนการยา้ยตน้กลา้กาแฟอะราบิกา ในระยะปีกผีเสื้อลงถงุเพาะช า

กาแฟระยะปีกผีเสื้อในถงุ





กระบะที่มีทราย:แกลบด า (1:1) กิ่งที่เหมาะสม
การเฉือนปลายกิ่ง

แช่ในสารชกัน ารากและ ปกัช าในกระบะที่มีระบบน ้ า กระบะช าในสภาพปิด

กิ่งช าที่มีรากที่สมบูรณ์ (อาย ุ1 ปี)  

การปักช า (cutting)



ผ่ากลางตน้ตอ 1.5-2 ซม. กิ่งพันธุ์ดี 2 ข้อต่อกิ่ง

เฉือนกิ่งใหแ้ผลเฉียงลงยาว  1.5-2  ซม. น ากิ่งเสยีบบนตน้ตอ พนัดว้ยเทปพนักิ่ง 

ตน้ตออาย ุ10-12  เดือน ตน้ตออาย ุ 1.5-2  ปี
กิง่ต ัง้ : ตดัตน้ตอที่ 15 ซม. จากผิวดินกรณีตน้ตอที่

มีอายมุาก กิง่ต ัง้ : ตดัตน้ตอที่ 30-50 ซม. จากผิวดิน

กิง่แขนง : ตดัตน้ตอที่ 50-100 ซม. จากผิวดิน

การเสยีบยอด มีหลายแบบ ไดแ้ก่ ฝานบวบ เสยีบลิ่ม และเสยีบลิ่มหวักลบั เป็นตน้ แต่ที่เหมาะสม คอื เสียบลิ่ม

น าเขา้กระโจมหรอืโรงอบความช้ืน 

ประมาณ  30-45  วนั



เสยีบยอดดว้ยกิ่งต ัง้

(กิ่งยอด)อาย ุ1 ปี

เสยีบยอดดว้ยกิ่งนอน

(กิ่งแขนง) อาย ุ1 ปี

เสยีบยอดดว้ยกิ่งต ัง้

(กิ่งยอด)อาย ุ2 ปี

เสยีบยอดดว้ยกิ่งนอน

(กิ่งแขนง) อาย ุ2 ปี

ตน้กาแฟท่ีไดจ้ากการ

ขยายพนัธ ุด์ว้ยวิธีการเสียบลิ่ม

อาย ุ1 และ 2 ปี





การคลมุโคนตน้กาแฟช่วงแลง้

ฟางขา้ว

ตน้กลว้ย

(ผ่าครึ่ง)

ใบไมแ้หง้

ฟางขา้ว



1. ไมบ้ังร่มชัว่คราว ควรเป็นไมโ้ตเร็ว และเป็นพืชตระกลูถัว่ เช่น 

ทองหลางไรห้นาม 

แคฝรัง่ ขีเ้หล็กอเมริกนั ควรใชใ้นระยะปลกู 4x6 หรือ 6x6 เมตร 

และปลกูหลายชนดิสลบักนั

2. ไมบ้งัร่มถาวร ควรเป็นไมพุ้ม่ใหญ่ ทรงพุม่กวา้งและใหร้่มเงา

ในระดับสงู เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค พฤกษ์ ถ่อน กางหลวง ถัว่ห ูชา้ง 

สะตอ เหรียง เป็นตน้ ระยะปลกู 8x10 เมตร และควรปลกูหลาย

ชนดิสลบักนักบัไมบ้งัร่มชัว่คราว  



ไมร้ม่เงาแปลงกาแฟอะราบิกา



กาแฟเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช่วงเริ่มออกดอก ติดผล ธาตุอาหาร
ที่พืช ต้องการ มี 3 กลุ่มคือ 
1) กลุ่มธาตุหลัก  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 
2) กลุ่มธาตุรอง   แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์
3) กลุ่มจุลธาตุ    เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิดิบนัม คลอไรด์

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช เพื่อลดการใช้ปุ๋ยมากเกิน
ความจ้าเป็น



ความสูง มากกว่า 1000 เมตร ความสูง 700-1000 เมตร

ปีท่ี ปุ๋ย
ปริมาณปุ๋ย (กรัม/

ต้น/ปี)
พ.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.

กรัม/ต้น กรัม/ต้น กรัม/ต้น กรัม/ต้น กรัม/ต้น กรัม/ต้น
1 15-15-15 100 100 - - 100 - -

46-0-0 100 50 50 - 50 50 -
2 46-0-0 150 50 50 50 50 50 50
3 46-0-0 200 50 100 50 50 100 50

18-46-0 60 30 30 - 30 30 -
0-0-60 100 - 50 50 - 50 50

4 46-0-0 200 50 100 50 50 100 50
18-46-0 60 30 30 - 30 30 -
0-0-60 100 - 50 50 - 50 50

5 46-0-0 200 50 100 50 50 100 50
18-46-0 100 50 50 - 50 50 -
0-0-60 150 - 50 100 - 50 100

6 46-0-0 200 50 100 50 50 100 50
18-46-0 100 50 50 - 50 50 -
0-0-60 150 - 50 100 - 50 100

7 46-0-0 200 50 100 50 50 100 50
18-46-0 100 50 50 - 50 50 -
0-0-60 150 - 50 100 - 50 100

8 46-0-0 200 50 100 50 50 100 50
18-46-0 100 50 50 - 50 50 -
0-0-60 150 - 50 100 - 50 100

การใส่ปุ๋ย : 



การใสปุ่๋ ย

การใสปุ่๋ ยช่วงหลงัตดัแต่งกิ่ง

การใสปุ่๋ ยช่วงใบกาแฟเริ่มแตกใบ การใสปุ่๋ ยช่วงตน้



การควบคุมทรงพุ่ม การตัดแต่งกิ่ง
1. ต้นกาแฟปลูกใหม่ : ควรใช้ระบบกาแฟล าต้นเดี่ยว แล้วปล่อยให้ระดับความสูงตามต้องการ หลังจากนั้นจึงตัดแต่งก่ิงตามวิธีแนะน าในแต่ละช่วงอายุ
2. กาแฟที่มีอายุ 4-8 ปี ควรตัดแต่งก่ิงแห้งที่ไม่ให้ผลผลิตทิ้ง โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ด้านล่างของต้น
ต้นกาแฟอายุมาก : มี 2 วิธีที่แนะน้าคือ

การตัดแต่งกิ่งแบบบังคับทรงพุ่ม :  เหมาะส าหรับต้นกาแฟอะราบิกาที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยตัดให้มีความสูงระดับ 150-160 เซนติเมตร  เป็นการตัดยอดไม่ให้
ต้นสูงเกินไป เก็บเกี่ยวง่าย และตัดเล็มกิ่งแห้งที่ไม่ให้ผลผลิตออกนอกจากนี้ให้ตัดปลายกิ่งแขนงที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิ่งแขนงที่ 2 เพื่อให้กิ่งแขนงกาแฟเจริญเติบโต
มากขึ้น เป็นการเพิ่มพื้นที่ติดผลมากขึ้น และเพิ่มทรงพุ่มให้แน่นขึ้น ตลอดจนให้ก าจัดกิ่งที่โรคและแมลงเข้าท าลาย เพื่อให้ทรงพุ่มมีแสงแดดส่องเข้าทรงพุ่มและถ่ายเท
อากาศได้ดี เป็นการรักษาสมดุลระหว่างใบให้เหมาะสม และสร้างกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์  
ในการตัดแต่งกิ่งแบบบังคับทรงพุ่ม ท าให้ผลกาแฟอะราบิกาเพิ่มขึ้นประมาณ 80-95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้จะต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษา ร่วมกับ การจัดการน้ าและปุ๋ยที่
เหมาะสม      

การตดัแต่งก่ิงแบบบงัคบัทรงพ ุ่ม



การตดัแต่งกิ่งแบบตดัฟ้ืนตน้  เหมาะส าหรบัตน้กาแฟอะราบิกาที่มีอายุ 15 

ปีข้ึนไป ที่ไม่ใหผ้ลผลิต หรือมีผลผลิตลดลง พบว่า เริ่มใหผ้ลผลิตหลงัจาก

ตดัแต่ง 2 ปี ข้ึนกบัการปฏบิตัิหลงัการตดัแต่ง (การจดัการน ้า และปุ๋ ย) 

การตดัแต่งกิ่งแบบตดัฟ้ืนตน้





ตดัแบบ 1 ล าตน้ ตดัแบบ 2 ล าตน้ ตัดแบบ 3 ล าตน้



โรค และแมลง



โรคราสนิม (Coffee leaf rust)

เชื้อสาเหต:ุ Hemileia vastatrix

ลักษณะอาการ ใบอ่อนและใบแก่ด้านบนใบจะมีสีเหลือง ส่วนด้านใต้ใบ
ตรงจุดเดียวกันมักพบสปอร์ (แผล) สีส้มเมื่ออาการรุนแรงจุดนี้จะขยายไป
ทั่วทั้งใบท าให้ใบร่วงผลผลิตกาแฟลดลง

การป้องกันก้าจัด
1. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค
2. ดูแลรักษาให้ต้นกาแฟแข็งแรง เช่น การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง

เพื่อลดความชื้น



โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

เชื้อสาเหต:ุ Colletotrichum gloeosporioides

อาการบนใบ เรยีกว่า “โรคใบไหมส้นี ำ้ตำล” (brown blight)

ลกัษณะอาการ จะเกดิจุดกลมสนี ้ าตาลแลว้ขยายใหญ่ข้ึน

เน้ือเยื่อกลางแผลจะตายมีสีน ้ าตาลไหมเ้ม่ือแผลแต่ละจุด

ขยายจนติดกนัจะมีอาการเหมือนใบไหมท้ ัว่ไปในสภาพ

อากาศแหง้ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน          



อาการบนผล เรยีกว่า “โรคผลเน่ำ” (fruit rot)

ลกัษณะอาการ  จะเหน็เป็นจุดกลมสนี ้ าตาลเขม้ดา้นใดดา้นหน่ึงของผลจุด

แผลเหลา่น้ี แลว้จะขยายใหญ่ข้ึนและติดกนั มีอาการเน้ือเยื่อยบุต่อมาผลจะหยุด

การเจริญเติบโตและเปลี่ยนเป็นสดี าแต่ผลยงัคงติดอยู่บนกิ่งกาแฟ  



อาการบนกิ่ง เรยีกว่า “โรคกิ่ งแหง้”(die back)

ลกัษณะอาการ ปรากฏอาการไหมบ้นกิ่งสเีขยีวขอ้และปลอ้งของตน้มสีเีหลอืงซดี และขยายไปตามกิ่งใบเหลอืง

และร่วง ในเวลาต่อมากิ่งจะเหีย่วและแหง้ ตาดอกเหีย่ว



การเผาท้ิง โรคผลเน่า



โรคใบจุดตากบ (Brown eye spot) 

เชื้อสาเหตุ : Cercospora sp.

ลกัษณะอาการ  จะเกิดจุดกลมขนาด 3-15 มลิลเิมตร ขอบสนี า้ตาลมวีงเหลอืงลอ้มรอบ 

กลางแผลมีสีเทา จนถึงสีขาวตรงกลางของแผล อาจจะเห็นจุดเล็กๆ สีด ากระจายอยู่ท ัว่ไป



ใบจุด (Pestalotiopsis Leaf Spot)

เชื้อสาเหตุ : Pestalotiopsis sp.

ลกัษณะอาการ  

แผลสนี า้ตาลขนาดใหญ่ ขอบแผลสนี า้ตาลเขม้

มีวงสีเหลืองลอ้มรอบ ตรงกลางของแผล

อาจจะเหน็จดุเลก็ๆ สดี  ากระจายอยู่ท ัว่ไป



มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer; CBB)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypothenemus hampei Ferrari 
อันดับ : Coleoptera          วงศ์    : Scolytidae ลักษณะอาการ   ที่เกิดจากการเข้าท้าลายของมอดเจาะเมล็ดกาแฟ   

ความเสียหายรุนแรงจะเกิดกับเนื้อเยื่อภายในผลท้าให้เนื้อเยื่อภายในผล
ถูกท้าลาย ผลร่วงเสียหาย ผลผลิตและคุณภาพของกาแฟลดลง  มอด
เจาะผลกาแฟ  เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก   ขนาด 1.2-1.5 มิลลิเมตร 
ล้าตัวสีด้า ขยายพันธุ์ได้ 8-9 รุ่นต่อปี เพศเมียวางไข่ได้ 20-80 ฟอง 
วงจรชีวิต 28-34 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  เมล็ดกาแฟที่ถูกมอด
เจาะเมล็ด จะท้าให้เกิดเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย 

เมล็ดกาแฟ ความเสียหายรุนแรง
จะเกิดกับเนื้อเยื่อภายในเมล็ดท้าให้
เนื้อเยื่อภายในผลถูกท้าลาย

ผลอ่อน ความเสียหายรุนแรงจะเกิด
กับเนื้อเยื่อภายในผลท้าให้เนื้อเยื่อ
ภายในผลถูกท้าลาย

ผลก้าลังสุก ท้าให้เมล็ดเป็นรูพรุน โรคพืช
ต่างๆ เข้าท้าลายซ้้า เมล็ดเสียคุณภาพ
และท้าให้ผลร่วงหล่นก่อนก้าหนด



3. ส ำรวจกำรระบำดของมอดเจำะผลกำแฟอย่ำงสม ่ำเสมอ

ขวดพลาสตกิ เชอืก ขวดพลาสตกิ

ขนาดเล็ก
เมทานอล +  เอทานอล

4.1 วสัดุอุปกรณใ์นกำรใชท้ ำกบัดกัมอดกำแฟ

4.2 เตรยีมอุปกรณว์ำงก ำดกัมอดกำแฟ

4 .  ว ำ งก ับด ักและสำร ล่อมอด เจำ ะผลกำแฟ

( เ มทิ ลแอลกอฮอล ์ :  เ อ ทิ ล แอลกอฮอล ์ อัต ร าส่ วน  1 :  1)  อัตรา 5-10 

จุดต่อไร่ และเติมสารล่อทุกๆ 2 สปัดาห ์

4 . 3  วำ งก ับด ักแล ะสำรล่ อมอด

เจำ ะผลกำแฟ

1. รกัษำควำมสะอำดแปลง ตดัแต่ง

กิ่งและทรงพุ่มใหโ้ปร่ง เก็บเกี่ยวผล

กาแฟใหห้มดตน้ เก็บผลกาแฟที่ถูก

มอดเจาะท าลายออกไปท าลายนอก

แปลง เพือ่ลดการระบาดของมอดเจาะ

ผลกาแฟทีอ่ยู่ในผล

2. แปลงตอ้งสะอำด ตดัแต่งกิง่และทรงพุ่มใหโ้ปรง่ 

โดยการเก็บเกีย่วผลกาแฟใหห้มดตน้ เก็บผลกาแฟทีถู่ก

มอดเจาะท าลายออกไปท าลายนอกแปลง เพื่อลดการ

ระบาดของมอดเจาะผลกาแฟทีอ่ยู่ในผล



5.1. เชื้อรา บิวเวอเรีย บาสเซียนา ดีโอเอบี 
4 (Beauveria bassiana DOA  B4)    

5.6. ฉีดพ่น เชื้อรา
บิวเวอเรีย บาสเซียนา

5.2. เตรียมเชื้อรา 200 กรัม 5.3. ละลายในน้ าปริมาณ 
50 ลิตร

5.5. แต่งกายให้มิดชิด
ขณะฉีดพ่น

5.4. ตักใส่ในถังฉีดพ่น 5.5. ฉีดพ่นเหนือทิศทางลม

5.7 มอดเจาะกาแฟที่ได้รับ เชื้อรา  บิวเวอเรีย บาสเซียนา  สายพันธุ์ ดีโอเอบี 4 (Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4)  
เข้าท าลายตัวมอดเจาะกาแฟ 

ค้าแนะน้า : วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน คือ การผสมผสานทั้ง 4
กรรมวิธี 

1. ตัดแต่งกิ่ง 
2. เก็บผลผลิตให้หมดไม่ให้ค้างในแปลง 
3.การใช้กับดัก 
4. การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย บาสเซียนา  ดีโอเอ บี 4

5. ใช้เชื้อรา   บิวเวอเรีย บาสเซียนา สายพันธุ์  ดีโอเอบี 4  (Beauveria bassiana สายพันธุ์  DOA  B4) ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงกับมอดเจาะผลกาแฟ 
อัตรา 1 ถุง   (200 กรัม) ต่อน้้า 10 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงติดผล  จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต



ลกัษณะการเขา้ท าลายลกัษณะการเขา้ท าลาย

หนอนเจาะเขา้ไปกนิเน้ือเยื่อภายในกิ่งและล าตน้ ท าใหก้ิ่งและล าตน้แหง้ตาย ตวัเต็มวยัเป็นผีเสื้อ

กลางคืน ปีกสีขาวมีจุดประทัว่ท ัง้ปีก วางไข่บริเวณเปลือกของล าตน้ ไข่มีสีเหลือง ตวัเมีย 1 ตวั 

วางไข่ได ้300 - 500 ฟอง ระยะไข่  7 - 10 วนั ตวัหนอนมีล าตวัสีแดง เจาะเขา้ไปกดักนิเน้ือเยื่อ

ภายในกิ่งและล าตน้กาแฟ ระยะหนอน 2 - 5 เดือน ระยะดกัแด ้2 - 3 สปัดาห ์ ระบาดมากช่วง 

เดือน เมษายน – มิถนุายน และ เดือน กนัยายน

การป้องกนัก าจดั

1. ท าความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิ่งและล าตน้กาแฟอยูเ่สมอ

2. หากพบการเขา้ท าลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสแีดง 

ใหต้ดักิ่งและล าตน้ออกไปเผาท าลายนอกแปลง

3.ใชส้ารฆา่แมลง ฟิรมิิฟอส-เมทิล 50% EC (เขม้ขน้) อตัรา 3-5 มิลลลิติร ฉีดเขา้ตามรูที่หนอนเจาะ

เขา้ไปท าลาย แลว้ใชปู้นปาสเตอรอ์ดุรูไว ้หรอื ฉีดพน่สารฆา่แมลง โคลไทอะนิดิน 16% SG อตัรา 2 

กรมัต่อน ้ า 20 ลติร, ไทอะมีทอกแซม/แลมบด์า-ไซฮาโลทรนิ 24.7% ZC อตัรา 40 มิลลลิติรตอ่น ้ า 20 

ลติร และ อมิิดาโคลพรดิ 70% WG อตัรา 4 กรมัต่อน ้ า 20 ลติร

หนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสแีดง (Red Coffee Borer)

ช่ือวทิยาศาสตร ์: Zeuzera coffeae Nietner

อนัดบั : Lepidoptera   วงศ ์: Cossidae



ดว้งหนวดยาวกาแฟ (White Coffee Stemborer)

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Xylotrechus quadripes Cherrolat

อนัดบั : Coleoptera        วงศ ์: Cerambycidae

ลกัษณะการเขา้ท าลาย

ดว้งหนวดยาวกาแฟเป็นแมลงที่ส าคญัและสรา้งความเสยีหายอย่างมาก พื้นที่สว่นใหญ่

เป็นกาแฟที่ปลูกในสภาพกลางแจง้ โดยเฉพาะกาแฟที่มีอายมุากกว่า 5 ปี ตวัเต็มวยัสขีาวอมฟ้า 

มีสีขาวคาดที่ล าตวัและปีกยาว 15-20 เซนติเมตร ตน้กาแฟที่ถูกหนอนเจาะท าลายจะแสดง

อาการใบเหลือง เหี่ยว และมีอาการยืนตน้ตายในที่สุด พบร่องรอยการคว ัน่ของหนอนเจาะล า

ตน้กาแฟตัง้แต่บริเวณโคนตน้ข้ึนมาจนถงึกึ่งกลางล าตน้ ตวัเต็มวยัจะกดักนิเน้ือไมใ้นลกัษณะ

การคว ัน่ไปรอบล าตน้ และเจาะเขา้ไปกนิในล าตน้

การป้องกนัก าจดั

1. หมัน่ส ารวจการเขา้ท าลายภายในแปลงอยา่งสม า่เสมอ หากพบการเขา้ท าลายใหต้ดักิ่งและล าตน้ออก

ทิ้งนอกแปลง และเผาท าลาย

2. ใชส้ารฆา่แมลง ฟิรมิิฟอส-เมทลิ 50% EC (เขม้ขน้) อตัรา 3-5 มิลลลิติร ฉีดเขา้ตามรูที่หนอนเจาะเขา้

ไปท าลาย แลว้ใชปู้นปาสเตอรอ์ดุรูไว ้ หรอื ฉีดพน่สารฆา่แมลง โคลไทอะนิดิน 16% SG อตัรา 2 กรมัต่อน ้ า

20 ลติร, ไทอะมีทอกแซม/แลมบด์า-ไซฮาโลทรนิ 24.7% ZC อตัรา 40 มิลลลิติรต่อน ้ า 20 ลติร และ อมิิดา

โคลพรดิ 70% WG อตัรา 4 กรมัต่อน ้ า 20 ลติร



เพลี้ยหอยเขียว (Green Coffee Scale)

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Coccus viridis

อนัดบั : Homoptera วงศ ์: Coccidae

ลกัษณะการเขา้ท าลาย

เป็นเพลี้ยหอยเกราะออ่น รูปรา่งร ี สเีหลอืงปนเขียว  หลงันูน  ท ัง้ตวัออ่น และตวัเต็มวยั

ดูดกนิน ้ าเลี้ยงบรเิวณกิ่งกา้น  และใบ  ท าใหใ้บรว่ง  ตน้กาแฟชะงกัการเจรญิเติบโตและทรุด

โทรมลง หากระบาดในระยะติดผลจะท าใหผ้ลอ่อนมีขนาดเล็กลง  เมล็ดลีบและผลร่วง 

นอกจากน้ีเพลี้ยหอยเขียวยงัถา่ยน ้ าหวาน (honey dew) ข้ึนปกคลมุผิวใบ สง่ผลใหพ้ื้นที่ใน

การสงัเคราะหแ์สงลดลง และเป็นแหลง่เพาะราด า

การป้องกันก้าจัด
1. ท้าความสะอาดแปลงและหมั่นตรวจดูตามยอดอ่อน ใบอ่อน กิ่ง ก้าน ใบ ของกาแฟอยู่เสมอ
2. เมื่อพบการเข้าท้าลาย ให้ตัดบริเวณที่ถูกท้าลายออกไปเผาท้าลายนอกแปลง
3. พ่น ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 100-200 มิลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือสารฆ่าแมลง ได้แก่  

ซัลฟอกซาฟลอร์ 50% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร, สไปโรเตตระเมท 15% OD อัตรา 15 
มิลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร, บูโพรเฟซิน 25% WG หรือ 40% SC อัตรา 15 กรัม และ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้้า 20 ลิตร, มาลาไทออน 83% EC หรือ 60% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตรต่อ
น้้า 20 ลิตร และ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร



เพลี้ยแป้งกาแฟ (Coffee Mealybug)

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Planococcus lilacinus (Cockerell)                        

อนัดบั : Homoptera วงศ ์: Pseudococcidae

ลกัษณะการเขา้ท าลาย

เป็นเพลี้ยแป้งรูปไข่ สชีมพปูนม่วงออ่น มีไขสขีาวปกคลมุอยู่รอบล าตวั

มีขนาดส ัน้ ไขบรเิวณปลายล าตวัยาวกว่าเลก็นอ้ย ขนแข็ง (setae) ค่อนขา้งยาว

ทัง้ตวัออ่นและตวัเตม็วยัดูดกนิน ้ าเลี้ยงบรเิวณยอดออ่น กิ่ง กา้น ใบ ท าใหย้อดหงกิ

งอผิดรูป ตน้ชะงกัการเจรญิเติบโต และทรุดโทรมลง มีการถา่ยน ้ าหวาน (honey

dew) ข้ึนปกคลมุผิวใบ ท าใหย้อดหงกิงอผิดรูป ท าใหพ้ื้นที่สงัเคราะหแ์สงลดลง และ

เป็นแหลง่เพาะราด า

การป้องกนัก าจดั

1. ท าความสะอาดแปลงและหมัน่ตรวจดูตามยอดออ่น ใบออ่น กิ่ง  กา้น ใบ ของกาแฟอยู่เสมอ

2. เม่ือพบการเขา้ท าลาย ใหต้ดับรเิวณที่ถกูท าลายออกไปเผาท าลายนอกแปลง

3. พ่น ไวตอ์อยล ์67% EC อตัรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร หรือสารฆ่าแมลง ไดแ้ก ่

ไทอะมีทอกแซม 25% WG อตัรา 4 กรมัต่อน ้ า 20 ลิตร, อมิิดาโคลพริด 70% WG อตัรา 4 กรมั

ต่อน ้ า 20 ลติร และ ฟิรมิิฟอส-เมทิล 50% EC อตัรา 50 มิลลลิติรต่อน ้ า 20 ลติร



เพลี้ยออ่นสม้สดี า (Black Citrus Aphid)

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe) 

อนัดบั : Homoptera วงศ ์: Aphididae

ลกัษณะการเขา้ท าลาย

เพลี้ยออ่นมีสค่ีอนขา้งด าท ัง้ตวัออ่น และตวัเตม็วยัดูดกนิน ้ าเลี้ยงบรเิวณ

ยอดออ่น และใบออ่น ท าใหย้อดออ่นและใบออ่นชะงกัการเจรญิเติบโตและ

โทรมลง นอกจากน้ีเพลี้ยออ่นยงัถา่ยน ้ าหวาน (honey dew) ข้ึนปกคลมุผิวใบ

สง่ผลใหพ้ื้นที่ในการสงัเคราะหแ์สงลดลง และเป็นแหล่งเพาะราด า เพลี้ยออ่น

ชนิดน้ีเป็นพาหะน าโรคไวรสัมาสูก่าแฟอกีดว้ย

การป้องกนัก าจดั

1. ท าความสะอาดแปลงและหมัน่ตรวจดูตามยอดออ่น ใบออ่น ของกาแฟอยูเ่สมอ

2. เม่ือพบการเขา้ท าลาย ใหต้ดับรเิวณที่ถกูท าลายทิ้งนอกแปลง และเผาท าลาย

3. พน่สารฆา่แมลง ฟิโพรนิล 5% EC อตัรา 40 มิลลลิติรต่อน ้ า 20 ลติร, อมีาเมกติน

เบนโซเอต 1.92% EC อตัรา 30 มิลลลิติรต่อน ้ า 20 ลติร, อมิิดาโคลพรดิ 70% WG อตัรา 

12 กรมัต่อน ้ า 20 ลติร และ คารบ์ารลิ 85% WP อตัรา 50 กรมัต่อน ้ า 20 ลติร



วชัพืช

วัชพืชใบแคบ มีทั้งอายุปีเดียวและข้ามปี เช่น 
หญ้าคา หญ้าขจรจบ หญ้าตีนกาและหญ้าเห็บ 
เป็นต้น

วัชพืชใบกว้าง มีทั้งอายุปีเดียวและข้ามปี เช่น 
สาบแร้งสาบกา สาบเสือ กระดุมใบเล็กและ
กระดุมใบใหญ่ เป็นต้น

การป้องกันก าจัด
ใช้แรงงานและเครื่องจักรกลตัด
ใช้สารป้องกันก้าจัดวัชพืช ควรใช้เท่าที่จ้าเป็นเพราะมีผลกระทบกับรากของกาแฟเนื่องจากกาแฟมีรากหาอาหาร

ใกล้ผิวดินเป็นจ้านวนมาก

สาบแร้งสาบกา
หญ้าขจรจบ หญ้าคา

สาบเสือ



การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว ควรเก็บเฉพาะผลสุก 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ที่มีสีแดง และ
ผลที่มีสีเหลือง-เหลืองเข้ม โดยเก็บทีละข้อ ไม่ควรเก็บแบบรูด ดัชนีการ
เก็บเกี่ยวกาแฟอะราบิกาที่เหมาะสมอาจสุ่มโดยใช้น้้าคั้นจากเนื้อผลมาวัด 
กับเครื่องวัดปริมาณน้้าตาล เพื่อวัดหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ 
ควรมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้้ าได้อย่างน้อย 17 องศาบริก ซ์
(สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) 

ทั้งนี้หลังเก็บเกี่ยวควรแปรรูปทันที   ไม่ควรทิ้งผลกองรวมกันมากกว่า 
24 ชั่วโมง เนื่องจากจะเกิดกระบวนการหมักในผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวกอง
รวมไว้ จะท้าให้เกิดการดูดกลืนกลิ่น
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นกระสอบ กลิ่นเชอร์รี่เน่า กลิ่นดิน และเพื่อให้
กาแฟอะราบิกาที่เก็บเกี่ยวสามารถคงคุณภาพไว้ได้ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 
2561)



การสุกแก่ของผลกาแฟอาราบิกาพันธุ์เชียงใหม่ 80 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาว)ี ก.ผลสีเขียว ข.ผลสีชมพู 
ค.ผลสีแดง ง.ผลสีแดงมะเหมี่ยว

ก ข ค ง

ค งก ข
การสุกแก่ของผลกาแฟโรบัสต้าพนัธุชุ์มพร 2 ทีศู่นยว์จิัยพชืสวนชุมพร  ก.ผลสีเขยีว ข.ผลสีเหลืองส้ม ค.ผลสีส้มแดง 
ง.ผลสีแดงมะเหมี่ยว
(ท่ีมา : อารรีตัน ์และคณะ, 2564)



ก ข ค ง
การสุกแก่ของผลกาแฟโรบัสตา้พันธุ์ชุมพร 2 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ทุ่งเพล) ก.ผลสีเขียว ข.ผลสีเหลืองส้ม ค.ผลสีส้มแดง 
ง.ผลสีแดงมะเหมี่ยว

ก ข ค ง
การสุกแก่ของผลกาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  ก.ผลสีเขียว ข.ผลสีเหลืองส้ม ค.ผลสีส้มแดง ง.ผลสีแดงมะเหมี่ยว



ผลของการเก็บเกี่ยวต่อคณุภาพเมล็ด

การเก็บเกี่ยวกาแฟ ผลลัพธ์ที่ได้
 เก็บผลเขียว มีรสชาติเฉพาะเมล็ดกาแฟอ่อน(เขียว:Green Flavor)
 เก็บผลสุกงอม มีรสชาติเฉพาะเมล็ดสุกงอม(หมัก:Fermented)

 เก็บผลร่วงตามพื้น
มีรสชาติหมักและเกิดราท าให้มีรสชาติเฉพาะกลิ่นรา 
(Fermented, Mouldy หรือ Musty)

 เก็บผลสดไว้นานหลาย
วันก่อนน้าออกตาก

มีรสชาติหมักและรสชาติกลิ่นรา (Fermented และ Mouldy)



ขอบคุณคะ


