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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบการผลิตกาแฟโรบัสตาในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบน  เปนการทดสอบเปรียบเทียบการ

ใชแกลบกาแฟอยางเดียว, การใชแกลบกาแฟรวมกับปุยเคมี, การใชปุยหมักจากแกลบกาแฟรวมกับปุยเคมี 
และวิธีของเกษตรกรที่ใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชแกลบกาแฟลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร ดําเนินการทดลองที่สวนเกษตรกรใน 3 จังหวัด คือ ชุมพร กระบี่ และ ระนอง ระหวางเดือนตุลาคม 
2550 ถึง กันยายน 2553 ผลการทดลองในป 2552-2553 ของจังหวัดระนองพบวา การใชแกลบกาแฟรวมกับ
ปุยเคมี และการใชปุยหมักแกลบกาแฟรวมกับปุยเคมี ทําใหไดผลผลิตเมล็ดกาแฟแหงสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร แตไมพบความแตกตางทางสถิติของผลผลิตเมล็ดกาแฟแหง
ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่ ขณะที่การใชแกลบกาแฟรวมกับปุยเคมี และการใชปุยหมักแกลบกาแฟ
รวมกับปุยเคม ีมีแนวโนมทําใหรายไดสุทธิเพิ่มข้ึนมากกวากรรมวิธีของเกษตรกรทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ระนอง 
 
คําสําคัญ:กาแฟ, แกลบกาแฟ, ปุยหมัก 
 
Abstract   

The study on development of Robusta coffee production system in the upper south 
of Thailand was using coffee husk only, coffee husk and chemical fertilizer, compost from 
coffee husk and chemical fertilizer and chemical fertilizer only (the farmer method). The 
objective of this study was to promote the coffee husk as fertilizer for Robusta coffee 
production.  The experiment was conducted in farmer coffee plantations in 3 provinces i.e. 
Chumphon, Krabi and Ranong, during October 2007 at September 2010. The result of the 
Ranong growing area showed that use coffee husk and chemical fertilizer, and compost 
coffee husk and chemical fertilizer showed significantly increased yield of coffee dry beans 
comparing with farmers method. However, the result showed no significant difference in the 

                                                        
1 ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร  อําเภอสวีจังหวัดชุมพร 86130 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบ่ีอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 81000 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองอ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 
4ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธาน ีอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี84000 
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yield coffee beans in Chumphon and Krabi areas.  While coffee husk and chemical fertilizer 
and compost coffee husk cooperate the chemical fertilizer seem to promote the net profit 
more than the treatment of farmer method in both areas of Chumphon and Ranong 

 
Keywords:  Coffee (Coffea canephora), coffee husk, compost  
 
บทนํา 

ปุยเปนปจจัยการผลิตกาแฟโรบัสตาที่สําคัญ  การจัดการปุยในสวนกาแฟที่ดีตองไมทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงจนไดกําไรนอยหรือไมมีกําไร  ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกกาแฟไมมีหลักเกณฑในการใสปุยและการ
บํารุงรักษาดิน  มักเนนแตการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนการใชปุยอยางไมมีประสิทธิภาพ  ในเรื่องของ
การจัดการปุยในสวนกาแฟ เกษตรกรควรมีความรูความเขาใจพื้นฐาน  2  เรื่องใหญ ๆ คือ  เรื่องเกี่ยวกับ
ลักษณะการเจริญเติบโตของตนกาแฟและผลกาแฟ  เน่ืองจากกาแฟเปนพืชที่มีผลบนตนเปนเวลานาน
ประมาณ  9-11  เดือน  ตอรอบของการใหผลผลิตหรือรอบป  (สุรีรัตน และ เสาวนีย , 2547)  และเรื่อง
เกี่ยวกับปุยและการจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับกาแฟ ซึ่งความรูน้ีจะชวยใหเกษตรกรตัดสินใจเกี่ยวกับชนิด
ของปุยที่ใส ปริมาณที่ใส เวลาที่ควรใสปุย (Carvajal, 1985)  และวิธีการใสปุย รวมทั้งการใสวัสดุปรับปรุง
สภาพดินอื่น ๆ เชน ปูนขาวหรือโดโลไมต  และปุยอินทรียตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพการปลูกที่อาศัยนํ้าฝน
เปนหลัก เพื่อใหประสิทธิภาพการผลิตสูงและไดกําไรมากข้ึน 

โดยทั่วไปแลวเกษตรกรมักใสปุยยูเรีย ปุยสูตร 15-15-15  และ 13-13-21 (Marsh et al., 2006) 
และใหในอัตราประมาณ 0.5- 1.0 กิโลกรัมตอตน  ทั้งๆที่ความตองการของตนกาแฟที่ใหผลผลิตแลว  จะมี
ความตองการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงมาก และฟอสฟอรัสตํ่า  จากรายงานการวิเคราะหธาตุที่ตน
กาแฟอาราบิกาตองการเพื่อใชในการเจริญเติบโตโดย Cannell and Kimeu (1971)  พบวา  ในแตละปตน
กาแฟที่ใหผลผลิตแลวใชธาตุ ไนโตรเจน 40%  โพแทสเซียม 40%   แคลเซียม 14%  แมกนีเซียม 4% และ
ฟอสฟอรัส 2%  ขอมูลเหลาน้ีแมจะมีพื้นฐานจากกาแฟอาราบิกา  แตสามารถนํามาใชกับโรบัสตาได  
เน่ืองจากมีความตองการธาตุอาหารใกลเคียงกัน  (Carvajal, 1985)  จะเห็นวาการใชปุยสูตรของเกษตรกรไม
สอดคลองกับความตองการธาตุอาหารหลักของกาแฟ เน่ืองจากกาแฟตองการธาตุโพแทสเซียมเปนปริมาณมาก
ในแตละป จึงควรใสแมปุยแทนการใสปุยสูตร 15-15-15 และ 13-13-21 นอกจากน้ี ปญหาการทิ้งเปลาเปลือก
กาแฟแหงที่ไดจากการสีผลกาแฟแหงซึ่งชาวบานเรียกแกลบกาแฟ จนเกิดเปนมลภาวะทั่วไปตามบริเวณโรงสี
กาแฟ ซึ่งมักจะกําจัดดวยวิธีการเผาทิ้งหรือถมลงในคูคลอง จึงควรมีการแนะนําใหมีการนํามาใชเปนปุยอินทรีย
ดวยวิธีที่เหมาะสม เน่ืองจากมีธาตุโพแทสเซียมอยูสูง (นิรนาม, 2548) 

การทดลองน้ีมีจุดมุงหมายในการทดสอบการจัดการใสปุยกาแฟโรบัสตาใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดปริมาณปุยเคมีที่ใส เพิ่มการใสแกลบกาแฟและปุยอินทรีย มีผลลดคาใชจายคาปุยลง  
ทําใหตนทุนการผลิตตอไรลดลง เกษตรกรไดกําไรมากข้ึน รวมทั้งใชวัสดุเหลือใชใหเปนประโยชนและลดมลพิษ
แกสิ่งแวดลอม :ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนและเผยแพรใหแกเกษตรกรตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสตาใหสูงข้ึนดวยการเปลี่ยนแปลงระบบการใหปุยและการใช
ทรัพยากรดิน เพื่อใหไดผลผลิตกาแฟเพิ่มข้ึนและลดตนทุนการผลิตลงและดินปลูกมีความอุดมสมบูรณย่ังยืน 
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วิธีการศึกษา 
แบบและวิธีการวิจัย 
 วางแผนการทดลองแบบ  RCB  ทําการทดลองแปลงเกษตรกร  วิเคราะหผลการทดลองในแตละ
จังหวัด  ใชพื้นที่ทดลอง  8 ไร มี  4  กรรมวิธี แบงเปน 4  ซ้ํา ๆ ละ 0.5 ไร  ในแตละบล็อก  ดังน้ี 
 กรรมวิธีที่ 1 ใสปุย  ชนิด ปริมาณ และใหตามระยะเวลาอยางที่เกษตรกรเคยปฏิบัติอยูเดิม 
 กรรมวิธีที่ 2 ใสแกลบกาแฟ 5 - 10  กิโลกรัมตอตนตอป 
 กรรมวิธีที่ 3 ใสปุยตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร และใสแกลบกาแฟ  5-10  
                             กิโลกรัมตอตนตอป 
 กรรมวิธีที่ 4 ใสปุยตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร  และใสปุยหมักทําจากแกลบ 
       กาแฟ  5-10 กิโลกรัมตอตนตอป 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 1.  เก็บตัวอยางดินเพื่อตรวจวิเคราะห  โดยสงวิเคราะหที่ภาควิชาปฐพีวิทยา  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพ ฯ  และที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7  จ.สุราษฎร
ธานี   
 2. มีการใหความรูแกเกษตรกรเรื่องการทําปุยหมักจากแกลบกาแฟเพื่อเอาไวใชเอง  เรื่องการใส
ปุยเคมี และปุยอินทรีย 
 3. ใหปูนขาวหรือโดโลไมด และจุลธาตุ  ตามคําแนะนําที่ไดจากการวิเคราะหดินพรอมไปกับการทํา
การทดลองตามกรรมวิธีที่กําหนด   หากคาพีเอชของดินตํ่ากวา 5.5  ใหใสปูนขาวหรือโดโลไมต (แลวแตผล
วิเคราะห) ปริมาณ  0.5-1.0 กิโลกรัมตอตนตอป  โดยหวานใหทั่วบริเวณใตทรงพุม แลวทิ้งไว 10-14 วัน จึงใส
ปุยเคมี   โดยผสมปุยยูเรีย ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด  ตามปริมาณที่แนะนําเขา
ดวยกัน ขุดเปนรองรอบตน  โรยปุยในรองแลวกลบดวยดินหนาหรือปุยอินทรีย 
 4.  ดําเนินการตามกรรมวิธีที่กําหนด โดย 
กรรมวิธีที่ 1 ใหเกษตรกรดําเนินการใสปุยตามที่เคยปฏิบัติมาแตเดิม (จ.ชุมพรใสยูเรียและปุยสูตร 15-15-

15 อยางละ 90 กิโลกรัมตอไร  จ.ระนองใสปุยสูตร  จ.กระบี่ใสปุยสูตร 15-15-15 ปริมาณ 
80 กิโลกรัมตอไร ) 

กรรมวิธีที่ 2 ใหเกษตรกรใสแกลบกาแฟซึ่งไดจากการสีกาแฟที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปในปที่ผานมา   โดยใส
ในชวงฤดู 

แลงหลังเก็บเกี่ยว  ปริมาณ 5-10  กิโลกรัมตอตนตอป 
กรรมวิธีที่ 3 ใหเกษตรกรใสปุยตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร  ตามตารางการใสปุยกาแฟโร
บัสตาตน 

ที่ใหผลผลิตแลว  และใสแกลบกาแฟโดยใหในชวงฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยว  ปริมาณ 5-10  
กิโลกรัมตอตนตอป 

กรรมวิธีที่ 4    ใหเกษตรกรใสปุยตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ตามตารางการใสปุยกาแฟโร
บัสตาตน 

ที่ใหผลผลิตแลว  และใสปุยหมักที่ทําจากแกลบกาแฟ  โดยใสชวงผลกาแฟขยายตัว  (พ.ค. – 
มิ.ย.) 

หรือตนฝน 5-10 กิโลกรัมตอตนตอป 
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ตารางการใสปุยตนกาแฟโรบัสตาท่ีใหผลผลิตแลวของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 
เดือน ระยะการเจริญเติบโต ชนิดและปริมาณปุยตอไร 

ม.ค. - ก.พ. หลังเก็บเก่ียวและตัดแตงก่ิงแลว  
(เพื่อบํารุงตนและสรางอาหาร 
สะสมภายในตนไวใชในการ 
เติบโตของผลรุนตอไป) 

- ปุยอินทรีย  500-1,000 กก.(ใชแกลบกาแฟแทน) 
- ปุยยูเรีย  (46-0-0)  35-55 กก. 
- ปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต   (18-46-0)  20 กก. 
- ปุยโพแทสเซียมคลอไรด  (0-0-60)  15 - 20 กก. 

พ.ค. - มิ.ย. ผลขยายตัวอยางรวดเร็วเปล่ียน 
จากเม็ดพริกไทยใหญขึ้นๆ หรือ 
เม่ือเริ่มฤดูฝน (เพื่อบํารุงผล) 

- ปุยยูเรีย (46-0-0)  30-35 กก. 
- ปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60)  30-40 กก. 

ก.ค. - ส.ค.  ชวงผลสะสมนํ้าหนัก  หรือหลัง 
จากใสครั้งกอน (เพื่อบํารุงผล) 
ประมาณ 2 เดือน 

- ปุยยูเรีย (46-0-0) 35-55 กก. 
-ปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60)  30-40  กก. 

ก.ย. - ต.ค. กอนเก็บเก่ียวผลประมาณ  
2 เดือน (เพื่อบํารุงผลและตน) 

- ปุยยูเรีย (46-0-0) 15-20 กก. 
- ปุยโพแทสเซียมคลอไรด   (0-0-60)  15-20 กก. 

หมายเหตุ  :  ปริมาณตนตอไรใช  178  ตนตอไร   หรือ ระยะปลูก 3 ม. x 3 ม. 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการบันทึกขอมูลดังน้ี 

- ปริมาณผลสดหรือเมล็ดแหง  ตอไรตอป (เมล็ดมีความชื้น 12%) 
- รายไดและรายจาย   กําไร ตอไรตอป  เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธี 
6.  การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม  Microsoft  Excel และ  IRRISTAT 
 

ผลการศึกษา 
ผลผลิตกาแฟ 
 ผลการทดลองไมมีความแตกตางในปแรก  แตเริ่มความแตกตางในปที่สอง (ตารางที่ 1.1 1.2 และ 
1.3)  เปนที่ทราบกันดีวา ไนโตรเจนและโพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่สําคัญที่สุดในการสรางผลผลิตของกาแฟ 
(Carvajal, 1985;  Snoeck and Lambot, 2004)  และทั้งสองธาตุน้ีตองมีสะสมไวในลําตนและใบ เพื่อเปน
แหลงอาหารสําหรับผลในการเจริญเติบโตในปถัดไป (Wellman, 1961) ดังน้ันผลผลิตในปแรกจึงเปนผลมา
จากความอุดมสมบูรณของตนหรือปริมาณคารโบไฮเดรตสะสมในตนกอนการทดลอง  

ผลผลิตในปที่สอง โดยภาพรวม กรรมวิธีการใสแกลบกาแฟและปุยเคมีและกรรมวิธีการใสปุยหมัก
แกลบกาแฟและปุยเคมีใหผลผลิตสูงกวากรรมวิธีการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียวและกรรมวิธีการใสแกลบเพียง
อยางเดียวที่จังหวัดระนอง (ตารางที่1.3) ในขณะที่ในแปลงที่อื่นๆกรรมวิธีการใสปุยวิธีเกษตรกรใหผลไม
แตกตางกับกรรมวิธีการใสแกลบกาแฟและปุยเคมี และกรรมวิธีการใสปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากดินที่แปลงจังหวัดระนองมีความอุดมสมบูรณตํ่าทั้งกอนการทดลองและย่ิงตํ่ากวาเดิมหลังการ
ทดลอง (ภาคผนวก ข) การที่กาแฟขาดธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมอยางย่ิงทําใหการตอบสนองตอการใส
ปุยที่สําคัญทั้งสองเปนไปตามกรรมวิธี แตดินที่จังหวัดกระบี่และชุมพรมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูงอยูแลวกอน
การทดลอง  ทําใหการตอบสนองเปนไปตามระดับปุยไนโตรเจนซึ่งเปนปจจัยจํากัด (limiting factor)  

ผลการทดลองจะเห็นวา การใสแกลบกาแฟเพียงอยางเดียวใหผลผลิตตํ่ากวากรรมวิธีอื่น ๆ อยางเห็น
ไดชัดทั้งการทดลองที่จังหวัดชุมพรและระนอง   การใสแกลบกาแฟเพียงอยางเดียวใหธาตุอาหารไมเพียงพอกับ
ความตองการของกาแฟ  เพราะกาแฟตองการไนโตรเจนมากดวยเชนกัน แมวาหลังการทดลอง ดินมี
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อินทรียวัตถุสูงถึง 3.06 เปอรเซ็นต (ตารางผนวก ข.1 และตารางผนวก ข.3)  แตไนโตรเจนที่เปนสวนประกอบ
ในอินทรียวัตถุสวนใหญอยูในรูปที่ปลดปลอยออกมาเปนประโยชนกับพืชอยางชา ๆ (ยงยุทธ และคณะ, 2551) 
ไมพอเพียงกับความตองการของกาแฟ ดวยเหตุผลเดียวกันน้ี จึงเปนไปไดที่เกษตรกรไมไดปฏิบัติตามใน
กรรมวิธีน้ีที่จังหวัดกระบี ่  แมวาดินในแปลงจังหวัดกระบี่มีคาอินทรียวัตถุสูงทีเดียวหลังการทดลอง (ตาราง
ภาคผนวก ข.2) ก็ไมอาจเช่ือไดวา มีไนโตรเจนเพียงพอทันตอความตองการของพืช เพราะไนโตรเจนใน
อินทรียวัตถุจะถูกปลดปลอยออกมาอยางชาๆ (Plaster, 1996) จําเปนตองใสปุยเคมีไนโตรเจนดวยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และที่กระบี่เชนกัน  กรรมวิธีเกษตรกรไดผลผลิตสูงถึง 409 กิโลกรัมเมล็ดแหงตอไร โดยใสปุย
สูตร 15-15-15 เพียง 0.45 กิโลกรัมตอตน หรือ 80 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเปนไปไดนอยมากที่ผลกาแฟสวนใหญไม
รวงกอนเก็บเกี่ยว  เน่ืองจากปุยสูตรดังกลาวใหธาตุอาหารตํ่ากวาแมปุยยูเรีย (46-0-0) และโพแทสเซียมคลอ
ไรด (0-0-60) มากและใหในปริมาณที่นอยกวาดวย จึงเปนปริมาณที่ใหนอยกวาหลายเทาทีเดียว เปรียบเทียบ
กับปริมาณปุยที่ศูนยวิจัยพืชสวนแนะนําในการทดลองน้ีคือ ยูเรีย 115 กิโลกรัมตอไร และโพแทสเซียมคลอไรด 
90 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเหมาะกับตนกาแฟที่ใหผลผลิตไรละ 250 – 300 กิโลกรัมตอไร  จึงเปนไปไดที่เกษตรกร
ใสปุยมากกวาที่แจงใหทราบ การเปรียบเทียบผลระหวางกรรมวิธีใหปุยจึงไมสามารถทําได  

สวนการทดลองที่ชุมพรก็มีกรรมวิธีที่ไมเปนไปตามกําหนดเชนกัน ปรากฏวา เกษตรกรใสแกลบกาแฟ
ในกรรมวิธีเกษตรกรหลังจากการทดลองเริ่มไปไดระยะหน่ึง ทําใหตนกาแฟไดรับธาตุไนโตรเจนจากยูเรียและ
ปุยสูตร 15-15-15 และไดรับธาตุโพแทสเซียมเพิ่มเติมจากแกลบกาแฟ ทําใหไดรับธาตุอาหารครบถวน จนทํา
ใหผลผลิตที่ไดไมแตกตางจากกรรมวิธีการใหแกลบกาแฟและปุยเคมี และกรรมวิธีการใหแกลบกาแฟและ
ปุยเคมี  และเน่ืองจากผลการวิเคราะหดินพบวาดินมีธาตุโพแทสเซียมสูง(ไมไดแสดงในตารางภาคผนวก)  จึงได
งดการใสโพแทสเซียมในปที่สองในกรรมวิธีการใสแกลบกาแฟกับปุยเคมี  และกรรมวิธีการใสปุยหมักแกลบ
กาแฟกับปุยเคมี ซึ่งจะเห็นวาผลผลิตในกรรมวิธีดังกลาวก็ไมลดลงจากปกอนแตอยางใด  ทั้งน้ีเปนที่ทราบกันดี
วาการใสปุยกาแฟตามคาวิเคราะหดินและคามาตรฐานวิเคราะหดินเปนวิธีที่ดีที่สุด และทําใหไดกําไรสูงสุด 
(นาตยา และ อรรถสิทธ์ิ,  2552)  เน่ืองจากผลวิเคราะหสามารถชวยในการตัดสินใจการใสปุยไดถูกตอง ลด
การใสปุยที่เกินความตองการของพืช จึงชวยลดการใชปุยเคมีได  มีผลชวยคาใชจายคาปุยลง  ทําใหตนทุนการ
ผลิตตอไรลดลงในปที่สอง 

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา แกลบกาแฟสามารถใชทดแทนปุยเคมีโพแทสเซียมได แตไมควรใสเพียง
อยางเดียว ควรใสปุยเคมีไนโตรเจนดวย ทั้งน้ีเพราะกาแฟตองการทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมมากในการ
สรางผลผลิต จะเปนการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 
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ตารางท่ี 1.1  ปริมาณผลสดและเมล็ดแหงของกาแฟที่ไดจากกรรมวิธีการใสปุยที่แตกตางกัน (กิโลกรัมตอไรตอ
ป)แปลงจังหวัดชุมพร 

 
กรรมวิธี 

ป 2551-52 ป 2552-53 
ผลสด เมล็ดแหง ผลสด เมล็ดแหง 

วิธีเกษตรกร       1,059ns    243ns 1,510 a 378 a 
แกลบกาแฟ          936 213 1,148 b 293 b 
แกลบกาแฟและปุยเคมี       1,100 257 1,581 a 410 a 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี       1,053 221 1,588 a 386 a 
% CV 22.4 22.2 12.1 12.2 

    ns  :  ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ
   คาเฉล่ียในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางท่ี 1.2  ปริมาณผลสดและเมล็ดแหงของกาแฟที่ไดจากกรรมวิธีการใสปุยที่แตกตางกัน (กิโลกรัมตอไรตอ

ป)แปลงจังหวัดกระบี่ 
 

กรรมวิธี 
ป 2551-52 ป 2552-53 

ผลสด เมล็ดแหง ผลสด เมล็ดแหง 
วิธีเกษตรกร   1,853 ns   362 ns   1,655ns   409 ns 
แกลบกาแฟ 2,083 396 1,732 424 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 2,039 393 1,512 355 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 2,214 424 1,418 333 
% CV 21.4 20.2 18.5 17.8 

    ns  :  ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
   คาเฉลี่ยในแนวต้ังที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี 
DMRT 
 
ตารางท่ี 1.3  ปริมาณผลสดและเมล็ดแหงของกาแฟที่ไดจากกรรมวิธีการใสปุยที่แตกตางกัน (กิโลกรัมตอไรตอ

ป)  แปลงจังหวัดระนอง 
 

กรรมวิธี 
ป 2551-52 ป 2552-53 

ผลสด เมล็ดแหง ผลสด เมล็ดแหง 
วิธีเกษตรกร 519    142ns 337  b 78.9  b 
แกลบกาแฟ 510 139 347  b 83.9  b 
แกลบกาแฟและปุยเคมี          578 159 670  a 162  a 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี          569 155 693  a 164  a 
% CV 29.8 30.1 25.6 28.8 

    ns  :  ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ
   คาเฉล่ียในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
 

2. ผลกําไร 
ในปที่สอง ผลการทดลองที่แปลงจังหวัดชุมพรและระนอง  โดยภาพรวมจะเห็นวา  กรรมวิธีการใส

แกลบกาแฟและปุยเคมี  และกรรมวิธีการใสปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี ใหผลกําไรมากกวากรรมวิธีของ
เกษตรกร  ทั้งน้ีเน่ืองจากการลดคาใชจายคาปุยเคมีโพแทสเซียมในกรรมวิธีการใสแกลบกาแฟและปุยเคมี และ
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กรรมวิธีการใสปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมีที่แปลงชุมพร (ตารางที่ 2.1)  สวนการใสปุยที่แปลงระนอง 
แมวาผลผลิตในกรรมวิธีดังกลาวจะมากกวากรรมวิธีเกษตรกรและทําใหไดกําไรมากกวาก็ตาม (ตารางที่ 2.2)  
แตปริมาณที่ใสปุยระดับน้ียังนอยเกินไป เน่ืองจากดินสูญเสียอินทรียวัตถุไปมากและใชธาตุอาหารจากดิน
ออกไปมาก (ตารางผนวก ข.3)  จึงควรใสโดโลไมตและปูนขาวในการปรับ พีเอช ใหสูงข้ึน เพื่อใหธาตุอาหาร
เปนประโยชนมากข้ึน และควรใสทั้งปุยอินทรีย ปุยเคมีเพิ่มดวย  จะเห็นวาดินในแตละที่มีความอุดมสมบูรณ
แตกตางกันไป  การใสปุยบนพื้นฐานของผลวิเคราะหดินจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด มากกวาที่จะแนะนํากันแบบสูตรใด
สูตรหน่ึงหรืออัตราใดอัตราหน่ึงเทาน้ัน 

แมวา กรรมวิธีการใสแกลบกาแฟทําใหไดกําไรเทากับกรรมวิธีการใสแกลบกาแฟและปุยเคมีก็ตาม แต
หากเปนเชนน้ีในปตอ ๆ ไป  ผลผลิตยอมลดลง เมื่อดูจากปริมาณธาตุอาหารที่เหลืออยูในดินซึ่งตํ่ามาก  และดู
จากผลผลิตของทุกกรรมวิธีจะเห็นวาตํ่ามาก  กาแฟที่ดีควรใหผลผลิตไมตํ่ากวา 250 กิโลกรัมตอไร  ความ
แตกตางระหวางกรรมวิธีที่ใหผลผลิตมากที่สุดกับผลผลิตนอยที่สุดจึงไมทําใหกําไรแตกตางกันมาก  ในขณะที่
แปลงชุมพรที่ดินดีกวาจะเห็นความตางของกําไรชัดเจนกวา 

 
ตารางท่ี 2.1  รายได  รายจาย  และ กําไรตอไรตอปที่ไดจากกาแฟที่มีการใสปุยที่แตกตางกัน (พ.ศ.2552-53)  

       แปลงจังหวัดชุมพร 

กรรมวิธ ี ผลผลิต 
(กก./ไร) 

รายได 
(บาท) 

รายจาย* 
(บาท) 

คาปุย 
(บาท/ไร) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น/
ลดลง (บาท) 

วิธีเกษตรกร 378 22,680 3,061 3,026 16,593 - 
แกลบกาแฟ 293 17,580 2,419 0 15,161 - 1,432 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 410 24,600 3,303 1,951 19,346   2,753 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 386 23,160 3,121 1,951 18,088  1,495 
* ผลผลิตป 2552-53  ราคารับซ้ือกิโลกรัมละ   60   บาท    
 
ตารางท่ี 2.2 รายได  รายจาย   และ  กําไรตอไรตอป ที่ไดจากกาแฟที่มีการใสปุยที่แตกตางกัน  (พ.ศ.2552-

53)   แปลงจังหวัดระนอง 

กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร) 

รายได 
(บาท) 

รายจาย* 
(บาท) 

คาปุย 
(บาท/ไร) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น/
ลดลง (บาท) 

วิธีเกษตรกร 79 4,503 3,622 2,195 881 - 
แกลบกาแฟ 84 4,788 1,702 250 3,086 2,205 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 162 9,234 6,175 3,999 3,059 2,178 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 164 9,348 6,700 4,474 2,648 1,767 
* ผลผลิตป 2552-53  ราคารับซ้ือกิโลกรัมละ   57   บาท    
 

เน่ืองจากเช่ือวา ผลการทดลองในปแรกนาจะมีผลเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของตนหรือปริมาณ
คารโบไฮเดรตสะสมในตนกอนการทดลอง  ดังน้ันจึงไมนําผลปแรกมาคิดกําไร  อยางไรก็ดี รายละเอียดรายได  
รายจาย   และกําไรตอไรตอปในปแรก (พ.ศ.2551-52) ไดแสดงไวที่ ภาคผนวก ก.  และ ผลการทดลองแปลง
ที่จังหวัดกระบี่ในปที่สองไมสามารถพิจารณารายจายได เน่ืองจากไมทราบปริมาณปุยที่เกษตรกรใสจริง 
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วิจารณและสรุปผล 
การทดสอบการจัดการปุยในสวนกาแฟโรบัสตา ดวยการใชเปลือกกาแฟแหงหรือแกลบกาแฟรวมกับ

การใชปุยเคมี  พบวา แกลบกาแฟสามารถใชทดแทนปุยเคมีโพแทสเซียมไดและชวยเพิ่มปริมาณโพแทสเซียม
ในดิน อยางไรก็ตามการผลิตอยางเปนการคาตองการผลผลิตสูงจําเปนตองใสปุยเคมีโดยเฉพาะปุยไนโตรเจน
เพิ่มเติม  เน่ืองจากทั้งไนโตรเจนและโพแทสเซียมเปนธาตุที่สําคัญตอการสรางผลผลิตกาแฟ นอกจากน้ียัง
พบวา การใสปุยกาแฟตามคาวิเคราะหดินและคามาตรฐานวิเคราะหดินเปนวิธีที่ดีที่สุดและทําใหไดกําไรสูงสุด 
เน่ืองจากผลวิเคราะหสามารถชวยในการตัดสินใจการใสปุยไดถูกตอง ลดการใสปุยที่เกินความตองการของพืช 
จึงชวยลดการใชปุยเคมีได  มีผลใหคาใชจายคาปุยลง  ทําใหตนทุนการผลิตตอไรลดลง และยังเปนการใชวัสดุ
เหลือใชใหเปนประโยชน  ลดมลพิษแกสิ่งแวดลอมดวย   

การใสปุยในกาแฟก็เชนเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ  เกษตรกรไมควรใสแตปุยเคมีเทาน้ัน  ควรใสปุย
อินทรียดวยเพื่อใหโครงสรางดินดีข้ึน ชวยใหการทํางานของรากพืชและจุลินทรียดินดีข้ึน เทากับเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปุยเคมีใหดีย่ิงข้ึน โดยสวนของปุยอินทรียสามารถใสแกลบกาแฟทดแทนได แตอาจทดแทน
ไมไดทั้งหมด เน่ืองจากผลผลิตเมล็ดแหง 1 กิโลกรัม จะไดปริมาณแกลบกาแฟไมเกิน 1 กิโลกรัม  ปริมาณจึงไม
พอเพียงตอความตองการใชภายในสวนกาแฟในแตละปได จึงควรใสปุยอินทรียอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย อัตราที่ใส
ทั้งสองอยางรวมกันควรใสประมาณ 3-5 กิโลกรัมตอตนตอป เน่ืองจากในการทดลองน้ีใสถึง 5-10 กิโลกรัมตอ
ตนตอป ทําใหหลังการทดลองดินมีธาตุโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนสูงมาก  อาจจะงดใสในปถัดปก็ได แลวใสในอัตรา 
3–5 กิโลกรัมตอตนตอปในปตอ ๆ ไป หากใสในอัตราที่สูงตอเน่ืองทุกปจะมีธาตุโพแทสเซียมสูงเกินไปจนมีผล
ตอการดูดใชธาตุอื่นๆได  

 อยางไรก็ดี  การใชแกลบกาแฟโดยตรงอาจมีความเสี่ยงในการแพรเช้ือราบางชนิดได  เน่ืองจากพบวา 
มีเช้ือราในเปลือกผลมากกวาสวนอื่น ๆ ของผล (Batista et. al, 2009;  Noonim, 2008)  ในขณะที่การใชปุย
หมักแกลบกาแฟจะปลอดภัยกวา  เพราะเช้ือโรคเกือบทั้งหมดถูกทําลายในกระบวนการหมักซึ่งมีความรอน
เกิดข้ึนถึง 50-75 องศาเซลเซียส (ยงยุทธ และคณะ, 2551)  แตการใชปุยหมักแกลบกาแฟตองมีการวางแผน  
ดําเนินการทําปุยหมักต้ังแต 
เน่ิน ๆ  หลังเก็บเกี่ยวเสร็จทันทีประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เพราะการหมักกินเวลาประมาณ 4 
เดือน จะไดทันใชตนฝนพอดี 

 
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณพนักงาน เจาหนาที่ทุกทานของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ระนอง และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ที่อนุเคราะหอุปกรณ และใหชวยเหลือใหการทดลองครั้งน้ี
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งการเก็บผลผลิต ตากแหงผลผลิต และวิเคราะหคุณภาพของผลกาแฟใน
หองปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางผนวก ก.1   รายได  รายจาย   และ  กําไรตอไรตอป ที่ไดจากกาแฟที่มีการใสปุยที่แตกตางกัน  (พ.ศ.

2551-52)   แปลงจังหวัดชุมพร 
กรรมวิธี ผลผลิต 

(กก./ไร) 
รายได 
(บาท) 

รายจาย* 
(บาท) 

คาปุย 
(บาท/ไร) 

กําไร/
ขาดทุน 
(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น/
ลดลง (บาท) 

วิธีเกษตรกร 243 17,010 2,042 3,026 11,942 - 
แกลบกาแฟ 213 14,910 1,815 0 13,095   1,153 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 257 17,990 2,147 3,661 12,182      240 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 221 15,470 1,876 3,661 9,933 - 2,009 
* ผลผลิตป 2551-52  ราคารับซ้ือกิโลกรัมละ   70   บาท     
ตารางผนวก ก.2   รายได รายจาย และกําไรตอไรตอป ที่ไดจากกาแฟที่มีการใสปุยที่แตกตางกัน  (พ.ศ.

2551-52)   แปลงจังหวัดกระบี่ 

กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร) 

รายได 
(บาท) 

รายจาย* 
(บาท) 

คาปุย 
(บาท/ไร) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น/
ลดลง (บาท) 

วิธีเกษตรกร 362 26,245 6,788 3,308 19,457 0 
แกลบกาแฟ 396 28,710 4,068 441 24,642 5,185 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 393 28,493 9,476 6,186 19,017 -440 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 424 30,740 10,279 6,920 20,461 1,005 
* ผลผลิตป 2551-52  ราคารับซ้ือกิโลกรัมละ   72.50   บาท    
ตารางผนวก ก.3  รายได  รายจาย   และ  กําไรตอไรตอป ที่ไดจากกาแฟที่มีการใสปุยที่แตกตางกัน  (พ.ศ.

2551-52)   แปลงจังหวัดระนอง 

กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร) 

รายได 
(บาท) 

รายจาย* 
(บาท) 

คาปุย 
(บาท/ไร) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น/
ลดลง (บาท) 

วิธีเกษตรกร 142 9,514 4,249 2,195 5,265 0 
แกลบกาแฟ 139 9,313 2,283 250 7,030 1,765 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 159 10,653 6,188 3,999 4,465 -800 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 155 10,385 6,643 4,474 3,742 -1,523 
* ผลผลิตป 2551-52  ราคารับซ้ือกิโลกรัมละ   67   บาท    
ตารางผนวก ก.4  รายได  รายจาย   และ  กําไรตอไรตอป ที่ไดจากกาแฟที่มีการใสปุยที่แตกตางกัน (พ.ศ.

2552-53) แปลงจังหวัดกระบี่ 
กรรมวิธี ผลผลิต 

(กก./ไร) 
รายได 
(บาท) 

รายจาย* 
(บาท) 

คาปุย 
(บาท/ไร) 

กําไร/ขาดทุน 
(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น/
ลดลง (บาท) 

วิธีเกษตรกร 409 25,767 7,746 4,100 18,021 0 
แกลบกาแฟ 424 26,712 4,423 441 22,289 4,268 
แกลบกาแฟและปุยเคมี 355 22,365 10,416 6,611 11,949 -6,071 
ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 333 20,979 11,610 7,345 9,369 -8,652 
* ผลผลิตป 2552-53  ราคารับซ้ือกิโลกรัมละ   63   บาท    
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ภาคผนวก ข 
ตารางผนวก ข.1   ผลวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังการทดลอง  แปลงเกษตรกร จังหวัดชุมพร 

ตัวอยางดิน กรรมวิธ ี  
พีเอช 

ความตองการปูน
(กก./ไร) 

การนําไฟฟา
(ms/cm) 

อินทรียวัตถ ุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1. กอนการทดลอง - 3.77       1,610  0.14 2.42         28       230           128             33 
2.หลังการทดลอง 2.1 วิธีเกษตรกร 4.85         790 0.05 3.72         39      317         509       265  
 2.2  แกลบกาแฟ 5.14         630 0.07 3.06          3      496         788       400 
 2.3  แกลบกาแฟและปุยเคมี 4.73         690 0.06 2.40          1      301         468       277 
 2.4  ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 4.46         750 0.07 2.94        28      232          427       234 
 
ตารางภาคผนวก ข.2   ผลวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังการทดลอง  แปลงเกษตรกร จังหวัดกระบี่ 

ตัวอยางดิน กรรมวิธ ี พีเอช ความตองการปูน 
(กก./ไร) 

การนําไฟฟา
(ms/cm) 

อินทรียวัตถ ุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1. กอนการทดลอง - 6.52          - 0.07 1.41        198         323           485             261 
2. หลังการทดลอง - 5.03       700 0.05 3.92         75        367        445        198  
 
ตารางภาคผนวก ข.3   ผลวิเคราะหตัวอยางดินกอนและหลังการทดลอง  แปลงเกษตรกร จังหวัดระนอง 

ตัวอยางดิน กรรมวิธ ี พีเอช ความตองการปูน 
(กก./ไร) 

การนํา
ไฟฟา

(ms/cm) 

อินทรียวัตถ ุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1.กอนการทดลอง  4.59         690 0.05 4.48 4 126        317            122 
2.หลังการทดลอง 2.1 วิธีเกษตรกร 4.38         790 0.02 2.25 1 79         89       100  
 2.2  แกลบกาแฟ 4.47         810 0.03 2.45 2 67         94       103 
 2.3  แกลบกาแฟและปุยเคมี 4.52         870 0.02 1.68 1 73         59         99 
 2.4  ปุยหมักแกลบกาแฟและปุยเคมี 4.48         810 0.02 1.17 1 107         29         93 


