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ABSTRACT: Arabica coffee is one of economically important crop. It is popular because of
aromatic, mild flavor, and low caffeine content. Therefore, it can be consumed in the form of
roasted coffee as often. However, the productivity only 1% in Thailand due to limitation of
production factors, such as climate and altitude. Thus, the production need the proper
manipulation in order to get a good yield and quality of coffee bean to meet the standard. This
study aimed to find out the methodology of coffee production for improved yield and coffee
bean quality. The experiment was obtained from Phetchabun Research Station. Split–plot in
RCBD was used as experimental design which consisted of 8 treatments and 6 blocks. Main plot
was pruning: and sub plot was fertilizer applications. The results indicated that the interaction
of pruning with fertilizer application did effect to fruit length, total soluble solid in coffee berry,
total acidity in green bean, antioxidant activity in green bean and roasted bean, and caffeine
contents in roasted bean and total defect bean. The results can be concluded that chemical
fertilizer ratio 15–15–15 (10 g/plant) applied on June and 8–24–24 (250 g/plant) applied on July
and August, can improve the productivity of coffee bean from Phetchabun research station
about 42% higher than non–fertilizer. This method also promoted coffee bean quality in term
of low acidity, high antioxidant activity, low caffeine, and low total defect bean.
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กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของโลก โดย
ประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดกาแฟเป็นอันดับที่ 20
(Office of Agricultural Economics, 2014) ปัจจุบนั
กาแฟทีป่ ลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแพร่หลายนัน้ มีเพียง
2 ชนิด คือ กาแฟอาราบิกา้ (Coffea arabica L.) และ
กาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora Pierre ex
Frochner) (Naka et al., 2004) โดยความต้องการ
กาแฟของตลาดโลกร้อยละ 90 เป็นกาแฟอาราบิก้า
เนือ่ งจากมีความหอมและรสชาติของกาแฟดีกว่า อีกทัง้
ยังมีปริมาณคาเฟอีนน้อย ท�ำให้ผู้บริโภคดื่มได้บ่อย จึง
นิยมน�ำไปใช้ในการบริโภคเป็นกาแฟสด
กาแฟอาราบิกา้ ในประเทศไทย มีการเพาะปลูก
เพียงร้อยละ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากต้องการ
สภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15–26
องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์มากกว่า 60% และมี
ความสูงเหนือระดับน�ำ้ ทะเล ประมาณ 800–1,200 เมตร
อาศัยน�ำ้ ฝนจากธรรมชาติ ปริมาณน�ำ้ ฝนไม่ตำ�่ กว่า 1,500
มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายของฝน 5–8 เดือน (The
agricultural research development agency (public
organization, 2003) ด้วยข้อจ�ำกัดของสภาพพื้นที่
ในประเทศไทยทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกกาแฟอาราบิกา้
ท�ำให้ผลผลิตของกาแฟอาราบิก้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและตลาดโลก
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาการผลิ ต กาแฟ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ปริมาณและคุณภาพที่ดีตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
กาแฟ เป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยค่อนข้างสูงโดย
เฉพาะระยะออกดอกและติดผล ในระยะทีไ่ ม่ตดิ ผลควร
ใส่ปุ๋ยสูตร 46–0–0 เมื่อกาแฟเริ่มติดผลแล้วปีที่ 4
เป็นต้นไป ใช้ปุ๋ย สูตร 15–15–15 แบ่งใส่ 3 ครั้ง ใน
ช่วงต้น กลางและปลายฤดูฝน อัตรา 30–150 กรัม
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การผลิ ต กาแฟ , คาเฟอี น , สารกาแฟ , (1–5 ก�ำมือ) (Meatha distric agricultural extension,
กาแฟคั่ว
n.d.) เมื่อต้นมีอายุ 3 ปีขึ้นไป ใช้ปุ๋ยสูตร 13–31–21
กาแฟอาราบิก้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ คน
ทัว่ ไปนิยมบริโภคเนือ่ งจากมีความหอมและรสชาติดี มี
ปริมาณคาเฟอีนต�่ำ ท�ำให้สามารถบริโภคในรูปแบบ
กาแฟสดได้บ่อย แต่ประเทศไทยมีการผลิตกาแฟชนิด
นีเ้ พียง 1 เปอร์เซ็นต์ เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งปัจจัย
การผลิต โดยสภาพพื้นที่และอากาศมีผลต่อคุณภาพ
และผลผลิตเมล็ดกาแฟ ดังนัน้ การผลิตกาแฟอาราบิกา้
ในประเทศไทยจึงต้องมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ
ให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงศึกษา
วิจัยในเรื่องวิธีการผลิตกาแฟ เพื่อให้ได้แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้ดขี นึ้ โดยทดลอง
ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ
Split–plot in RCBD มีปัจจัยหลักเป็นการตัดแต่งกิ่ง
และปัจจัยรองเป็นกรรมวิธีการให้ปุ๋ย 4 กรรมวิธี เก็บ
ข้ อ มู ล ผลผลิ ต และวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพกาแฟ พบว่ า
อิทธิพลร่วมของการตัดแต่งกิ่งร่วมกับกรรมวิธีการให้
ปุ๋ยแบบต่าง ๆ ท�ำให้ความยาวผล ปริมาณของแข็งที่
ละลายน�้ ำ ได้ ข องผลสด ปริ ม าณกรดในสารกาแฟ
ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระในสารกาแฟและกาแฟคัว่ ปริมาณ
คาเฟอีนในกาแฟคั่ว และสารกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน
มีความแตกต่างกันทางสถิติ ผลการทดลองสรุปได้ว่า
วิธกี ารเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดกาแฟคือ การ
ให้ปุ๋ยมีสูตร 15–15–15 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ในช่วง
เดือนมิถนุ ายน และให้ปยุ๋ เคมีสตู ร 8–24–24 อัตรา 250
กรั ม ต่ อ ต้ น ในเดื อ นกรกฎาคมและเดื อ นสิ ง หาคม
(CF12) ท�ำให้ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึน้ ถึง 41.67 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ให้ปุ๋ย โดยมีปริมาณกรดใน
สารกาแฟน้อย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟคั่วสูง
แต่มีปริมาณคาเฟอีนและมีสารกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน
ต�่ำ
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อัตรา 500 กรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งในช่วงต้นฤดู
ฝนและกลางฤดูฝนร่วมกับการให้ปุ๋ยหมักอัตรา 20
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งในช่วงกลางฤดูฝน
และปลายฤดูฝน (Land Development Department,
2007) ต้นกาแฟในประเทศไทยเริ่มออกดอกในเดือน
ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวในช่วงพฤศจิกายน
ถึงมีนาคม ระยะเวลาตัง้ แต่การออกดอกถึงเก็บเกีย่ วใช้
เวลาประมาณ 8–12 เดือน หลังจากปลูกกาแฟได้ 2–3
ปี กาแฟจะเริม่ ออกดอกและติดผล เนือ่ งจากกาแฟเป็น
พืชที่มีการติดผลมาก และไม่มีการสลัดผลทิ้ง ท�ำให้ต้น
โทรม และมีอายุการให้ผลผลิตสั้น จึงต้องปลิดผลออก
โดยก�ำจัดกิ่งที่ให้ผลผลิตไม่ดี มีคุณภาพต�่ำออก เพื่อให้
ผลกาแฟที่เหลือได้รับอาหารเพียงพอ และพัฒนาได้
อย่างเต็มที่ (Techawongstien, 2004)
สถานีวจิ ยั เพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีแปลงกาแฟภูทับเบิก เนื้อที่ประมาณ
100 ไร่ แต่มีพื้นที่ปลูกกาแฟประมาณ 30 ไร่ บริเวณ
ไหล่เขา พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน�้ำทะเล 1,100–1,300
เมตร โดยพืน้ ที่ 1 ไร่ มีตน้ กาแฟ 400 ต้น อยูท่ บี่ า้ นห้วย
น�้ ำ ขาว จ.เพชรบู ร ณ์ ซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ประมาณ
15–25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60%
การปลูกโดยอาศัยน�้ำฝนจากธรรมชาติ ปริมาณน�้ำฝน
ไม่ต�่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายของฝน
5–8 เดือน มีแหล่งน�้ำสะอาด และมีปริมาณน�้ำมาก
ตลอดปี โดยกาแฟที่ปลูกมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ทิปปิก้า
(Typica) และพันธุ์คาติมอร์ (CatiMor) Korsamphan
(2012) รายงานลักษณะของกาแฟแต่ละพันธุ์ดังนี้
พันธุ์ทิปปิก้า มีลักษณะเด่น ยอดเป็นสีทองแดง ติดผล
ห่างระหว่างข้อ มีใบเล็กและเรียบ เจริญเติบโตเร็ว แต่ไม่
ทนโรค เป็นพันธุ์ดั้งเดิมและเป็นต้นก�ำเนิดของกาแฟ
อาราบิก้า ส่วนพันธุ์คาติมอร์เป็นชื่อเรียกตามการผสม
ข้ามพันธุ์ระหว่างคาทูร่าผลแดง เป็นต้นแม่พันธุ์ และ
ไฮบริโดเดอติมอร์เป็นต้นพ่อพันธุ์ ลูกผสมทีไ่ ด้มลี กั ษณะ
ต้านทานโรคราสนิมและได้ทรงต้นเตี้ย ผลผลิตสูง และ
มีคณ
ุ ภาพดี เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรน�ำไป
ปลูกแสดงให้เห็นว่าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิ
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อากาศเหมาะสมส� ำ หรั บ การปลู ก กาแฟอาราบิ ก ้ า
แต่ พื้ น ที่ ป ลู ก อยู ่ บ ริ เ วณไหล่ เ ขามี ค วามลาดชั น สู ง
อาจท�ำให้เกิดการชะล้างหน้าดินที่มีธาตุอาหารออกไป
ได้ ดินปลูกขาดธาตุอาหารหากปลูกกาแฟเป็นระยะ
เวลานานส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตได้ ร่วม
กับกาแฟที่ปลูกมีอายุประมาณ 5–6 ปี มีอายุต้นมาก
ขึ้น ที่ผ่านมาดูแลตามสภาพธรรมชาติ ไม่มีการจัดการ
ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ จึงน�ำการจัดการระบบการผลิตกาแฟ
มาใช้กับต้นกาแฟที่ปลูกในสถานีวิจัย เพื่อปรับปรุง
การผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ และผลผลิตดีขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประยุกต์วิธีการผลิตกาแฟจากข้อมูลเอกสาร
และค� ำ แนะน� ำ ของหน่ ว ยงานราชการ (Land
Development Department, 2007) วางแผนการ
ทดลองแบบ Split–plot in RCBD จ�ำนวน 6 ซ�้ำ ซ�้ำละ
4 ต้น มีปัจจัยหลัก (Main plot) คือ การตัดแต่งกิ่ง
(ไม่ตดั แต่งกิง่ และตัดแต่งกิง่ ) ปัจจัยรอง (Sub plot) คือ
วิธีการเขตกรรมจ�ำนวน 4 วิธี คือ การไม่ให้ปุ๋ย (NF)
การให้ปุ๋ยสูตร 15–15–15 ในเดือนมิถุนายน อัตรา
10 กรัมต่อต้น และให้ปุ๋ยสูตร 8–24–24 ในเดือน
กรกฎาคม และสิงหาคม อัตรา 250 กรัมต่อต้น (CF12)
การให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักอัตรา 3 กิโลกรัม และ 5
กิโลกรัมต่อต้น ตามล�ำดับในช่วงเดือนมิถนุ ายน (MF2),
การให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักอัตรา 3 กิโลกรัมและ 5
กิโลกรัมต่อต้น ตามล�ำดับในเดือนมิถุนายน และให้ปุ๋ย
สู ต ร 8–24–24 อั ต รา 250 กรั ม ต่ อ ต้ น ในเดื อ น
กรกฎาคม และสิงหาคม (MCF12)
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟจนหมดต้น
ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ท�ำการตัดแต่งกิ่งโดย
ก�ำจัดกิง่ ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพในการให้ผลผลิตได้ กิง่ ทีอ่ ยู่
ต�่ำกว่า 30 เซนติเมตร เหนือจากระดับพื้นดิน และกิ่ง
หน่อหรือกิ่งตั้งออก รวมถึงตัดส่วนของยอดออก เพื่อ
ลดการบดบังของแสงภายในทรงพุม่ จากเรือนยอด โดย
ตัดบริเวณคู่กิ่งที่ 7 นับจากปลายยอด ซึ่งบริเวณดัง
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กล่าวเป็นส่วนทีม่ คี วามต้องการอาหารมากกว่าเป็นส่วน commodity and food standards, 2009) น�ำสาร
ที่ผลิตอาหาร หลังจากตัดแต่งกิ่ง ท�ำการให้ปุ๋ยตาม กาแฟที่ไม่ได้มาตรฐานที่เหลือชั่งน�้ำหนักและคิดเป็น
ปัจจัยทดลอง
เปอร์เซ็นต์
2. คุณภาพของผลผลิต
การบันทึกข้อมูล
2.1 ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ (Total
หลังจากผลกาแฟมีอายุประมาณ 150 วันหลัง soluble solid content; % Brix) สุ่มผลกาแฟสุก 10
ดอกบาน ซึ่งเป็นระยะก่อนผลสุกประมาณ 30 วัน ผลต่อต้น น�ำมาวัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ในเนือ้
(Ságio et al., 2013) นับจ�ำนวนผลต่อต้น และเก็บ ผล โดยใช้ hand refractometer
เกี่ยวผลกาแฟตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือน
2.2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตามวิธีการของ
มกราคม 2559 ในระยะที่ผลสุกแดง โดยมีระยะการ Predner et al. (2008) ในสารกาแฟ และเมล็ดกาแฟ
เก็บผลผลิตห่างกันประมาณ 20 วัน และบันทึกข้อมูล คัว่ (EC50; มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) น�ำตัวอย่าง 1 กรัม บด
ดังนี้
และสกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 10
1. ข้อมูลผลผลิต
มิลลิลิตร จากนั้นน�ำไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกส่วนใสที่
1.1 จ�ำนวนผล นับจ�ำนวนผลต่อต้น โดยสุ่ม ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที น�ำส่วน
นับจ�ำนวนผลจากกิ่งที่อยู่บริเวณยอด 3 กิ่ง บริเวณ ใสไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยน�ำสารสกัด
กลางล�ำต้น 3 กิ่ง บริเวณโคนต้น 3 กิ่ง และนับจ�ำนวน ตัวอย่างปริมาตร 22 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย
กิ่งที่ติดผล เพื่อใช้ประเมินปริมาณผลผลิต
DPPH เข้มข้น 150 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 200
1.2 น�้ำหนักผลสด สุ่มผลกาแฟสุก 100 ผล ไมโครลิตรต่อลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที
ต่อต้น ชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล (กรัม)
ในที่ มื ด น� ำ ไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ยเครื่ อ ง
1.3 ผลผลิตต่อไร่ ค�ำนวณได้จากจ�ำนวนผล microplate reader วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่
คูณด้วยน�้ำหนักผลกาแฟสุกต่อผล (กรัม)
ความยาวคลืน่ 517 นาโนเมตร บันทึกค่าการดูดกลืนแสง
1.4 ขนาดผล สุ่มผลกาแฟสุก 10 ผลต่อต้น ของตัวอย่าง น�ำไปค�ำนวณหาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ดังนี้
น�ำมาวัดความกว้างและความยาวผลด้วยเวอร์เนีย
คาลิปเปอร์ (vernier calipers) โดยความกว้างผล % DPPH scavenging activity = A – B x 100
วัดจากบริเวณกึง่ กลางของผลทีก่ ว้างทีส่ ดุ ในแนวตัง้ ฉาก
A
กับขั้วผล และวัดความยาวผลจากขั้วผลถึงก้นผล
เมื่อ A = ค่าดูดกลืนแสงของตัวท�ำละลาย
1.5 ขนาดสารกาแฟ น�ำสารกาแฟ (เมล็ด
B = ค่าดูดกลืนแสงของสารสกัด
กาแฟดิบที่ผ่านกระบวนการกะเทาะกะลาออก) มาวัด
ขนาดเมล็ดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (vernier calipers)
จากนั้นน�ำมาค�ำนวณเพื่อแสดงผลเป็นค่า
1.6 เปอร์เซ็นต์สารกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน EC50 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยค่า EC50
สุ่มสารกาแฟ 50 กรัม น�ำมาคัดเลือกเฉพาะสารกาแฟ เป็นปริมาณสารสกัดที่สามารถก�ำจัดปริมาณอนุมูล
ที่ได้มาตรฐาน คือเมล็ดต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ สีไม่ผิด อิสระลงได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งค่า EC50 ที่น้อยแสดงถึงฤทธิ์ใน
ปกติ มีความชื้นไม่เกิน 12.5 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก การก�ำจัดปริมาณอนุมูลอิสระได้ดีกว่าค่าที่มี EC50 ที่
ต้องไม่เป็นเมล็ดที่ถูกเข้าท�ำลายจากด้วงเมล็ดกาแฟ มากกว่า
(coffee bean weevil) และไม่ เ ป็ น เมล็ ด ที่ มี ข ้ อ
2.3 ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได้ (Total
บกพร่ อ ง (National bureau of agricultural titrable acidity) (AOAC, 2002) ชั่งตัวอย่างกาแฟบด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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การตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้า

4 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เติมน�้ำ

Mobile phase เป็นตัวท�ำละลาย ทีค่ วามยาวคลืน่ 254
กลั่น 100 มิลลิลิตร แล้วน�ำไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศา นาโนเมตร อัตราการไหล (flow rate) 1.2 มิลลิลติ รต่อ
เซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากนัน้ ดูดตัวอย่างดังกล่าว นาที ใช้ปริมาณสารสกัดที่ฉีด 20 ไมโครลิตร
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250
มิลลิลิตร เติมน�้ำกลั่น 75 มิลลิลิตร แล้วไตเตรทด้วย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.01 โมลาร์
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้
จนกระทั่ ง ถึ ง จุ ด ยุ ติ ที่ ค ่ า ความเป็ น กรด–ด่ า ง 8.20 โปรแกรม STATISTICA 8.0 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
แล้ ว ค� ำ นวณหาปริ ม าณกรดทั้ ง หมด กรดมาลิ ก โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)
กรดทาร์ทาริก และกรดซิตริก
สถานที่ท�ำการทดลอง
เปอร์เซ็นต์กรด = N × V1× mEq × 100
1. สถานี วิ จั ย เพชรบู ร ณ์ บ้ า นห้ ว ยน�้ ำ ขาว
		
V2
จ.เพชรบูรณ์
2. ห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 4 อาคารวชิรานุ
เมื่อ N = ความเข้มข้นของ NaOH (0.01N)
สรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
V1 = ปริมาตร NaOH ที่ใช้ (มิลลิลิตร)
กรุงเทพมหานคร
mEq = มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล ของกรด (กรดมาลิ ก :
3. ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาพืชสวน และ
0.067, กรดทาร์ทาริก: 0.075 และกรดซิตริก: 0.064) ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บ
V2 = ปริมาตรสารละลายกาแฟ (มิลลิลิตร)
เกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
2.4 ปริ ม าณคาเฟอี น ในเมล็ ด กาแฟด้ ว ย
เทคนิค High Performance Liquid Chromatography ระยะเวลาท�ำการทดลอง
(HPLC) ประยุกต์จากวิธกี ารของ Masawat (2012) ชัง่
ระหว่างเดือนเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือน
ตัวอย่างกาแฟบด 4 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่ปริมาตร 250 กรกฎาคม 2559
มิลลิลิตร เติมน�้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร แล้วน�ำไปต้มที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากนั้น
ผลการทดลอง และวิจารณ์
น�ำตัวอย่างมาไล่ฟองแก๊ส และกรองด้วยกระดาษกรอง
ขนาด 0.45 µm จากนัน้ น�ำตัวอย่างวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง อิ ท ธิ พ ลของการตั ด แต่ ง กิ่ ง ร่ ว มกั บ การให้ ปุ ๋ ย ต่ อ
High Performance Liquid Chromatography ผลผลิต
(HPLC) แบบ normal phase ยี่ ห ้ อ Waters®
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟที่ปลูก
Separation module e2695 และ 2998 Photodiode ในสถานีวจิ ยั เพชรบูรณ์ แปลงปลูกภูทบั เบิก พบว่าพืน้ ที่
Array Detector (PDA) โดยใช้คอลัมน์ Luna 5u ปลูกมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
C18(2)100A ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตร มี Mobile การปลูกกาแฟอาราบิก้า โดยกาแฟส่วนใหญ่มีอายุ
phase เป็นเมทานอลเข้มข้น 65% จ�ำนวน 500 มิลลิลติ ร ประมาณ 6 ปี ที่ปลูกภายใต้ร่มไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น
บันทึกค่า retention time (นาที) แล้วเปรียบเทียบกับ ทองหลาง แมคคาเดเมีย และต้นท้อ โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
กราฟมาตรฐานของคาเฟอีนทีม่ คี วามเข้มข้น 5 10 20 30 มี ค วามลาดชั น เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะเป็ น เขา แต่ มี
และ 40 ppm จาก stock solution 1000 ppm โดยใช้ บางพื้นที่ที่เป็นที่ราบ เมื่อน�ำดินไปวิเคราะห์พบว่า
288

Agricultural Sci. J. 2017 Vol. 48 (2)

ส.วก.ท.

สภาพดินส่วนใหญ่มีความเป็นกรด มีอินทรียวัตถุปาน
กลาง–สูง และมีปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสต�่ำ
ยกเว้นในบางแปลง ในขณะที่ปริมาณโพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียม มีปริมาณแตกต่างกันใน
แต่ละแปลง แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทัง้ พันธุ์
ปลูก สภาพพืน้ ที่ และสภาพแวดล้อม (การปลูกใต้รม่ ไม้
ที่ต่างชนิดกัน) ที่อาจส่งผลต่อปริมา ณและคุณภาพ
กาแฟ จึ ง ได้วางแผนการทดลองแบบ split–plot
design in RCBD ผลการทดลองพบว่า ค่าความ
แปรปรวนของข้อมูลถือว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับที่
ดี (1.14–33.75) เนือ่ งจากเป็นการทดลองในแปลงปลูก
จริงมีพนื้ ทีก่ ว้างไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ถึง
แม้ว่าการปลูกกาแฟภายใต้ร่มไม้ชนิดต่าง ๆ อาจส่งผล
ต่อความเข้มแสงทีพ่ ชื ได้รบั เมือ่ พิจารณาเปอร์เซ็นต์การ
พรางแสงพบว่า กาแฟทีป่ ลูกภายใต้ตน้ ท้อจะได้รบั แสง
มากกว่ากาแฟทีป่ ลูกใต้ตน้ ทองหลาง และแมคคาเดเมีย
แต่บางฤดูพบว่าไม่แตกต่าง เนื่องจากบริเวณที่ปลูกอยู่
บนร่องเขาท�ำให้ในบางฤดูกาลได้รับอิทธิพลจากการ
เกิดเงา (Table 4) นอกจากนี้ กาแฟทีป่ ลูกในสถานีวจิ ยั
เพชรบูรณ์ เป็นการปลูกในระยะที่ชิด โดย 1 ไร่ มี
จ�ำนวนต้นมากถึง 400 ต้น ซึง่ เมือ่ ต้นกาแฟเจริญเติบโต
อาจมีการบดบังแสงสว่างกันบ้าง แสดงให้เห็นว่ากาแฟ
อาราบิกา้ เป็นพืชทีต่ อ้ งการร่มเงา สังเกตได้จากการตัด
แต่งกิ่งต้นกาแฟ ซึ่งท�ำให้ต้นกาแฟได้รับความเข้มแสง
มากขึ้นน่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น จ�ำนวน
ผลผลิตมากขึ้น แต่กลับไม่ท�ำให้ต้นกาแฟให้ผลผลิตที่
แตกต่างจากต้นที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งที่ได้รับความเข้มแสง
น้อยกว่า
จากผลการทดลอง พบว่าการตัดแต่งกิ่งไม่มีผล
ต่อจ�ำนวนผลต่อต้น น�ำ้ หนักผล ผลผลิตต่อไร่ และขนาด
ของสารกาแฟ (ไม่แสดงผลของค่าเฉลี่ยเนื่องจากไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ) แต่มีผลต่อขนาดของผล
กาแฟ (Table 1 และ 2) ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลอง
ของ Toledo and Barros (1999) พบว่า การตัดแต่ง
กิง่ กาแฟนัน้ ไม่ได้ทำ� ให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ เช่นกัน นอกจาก
นี้ ผลการทดลองยังพบว่าต้นกาแฟที่มีการตัดแต่งกิ่งมี
ขนาดผลมากกว่าต้นที่ไม่ตัดแต่งกิ่ง ทั้งนั้นอาจเป็น

เพราะการตัดแต่งกิ่งท�ำให้ต้นกาแฟมีอาหารสะสมใน
ล� ำ ต้ น มากพอ เนื่ อ งจากการตั ด แต่ ง กิ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการสังเคราะห์แสงและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่
ส่วนของโครงสร้าง (Chesney and Vasquez, 2007)
ซึ่งคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้ เป็นส่วนที่ใช้เพื่อเป็นพลังงาน
ในการเจริญเติบโต (Loescher et al., 1990) จึงท�ำให้
ผลกาแฟมีขนาดใหญ่ขึ้น (Table 1)
วิธีการให้ปุ๋ยแบบต่าง ๆ มีผลต่อจ�ำนวนผลต่อ
ต้น ผลผลิตต่อไร่ ซึ่งการให้ปุ๋ยส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
โดยมีแนวโน้มสูงกว่าต้นที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย แต่วิธีการใส่ปุ๋ย
แบบ CF12 ท�ำให้ผลผลิตกาแฟเพิ่มขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย และเพิ่มขึ้นประมาณ
34 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับ MF2 (การให้ปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยหมักเพียงอย่างเดียวภายหลังจากการ
ตัดแต่งกิ่ง) (Table 1) อาจเป็นเพราะการให้ปุ๋ยแบบ
CF12 ท�ำให้ต้นกาแฟได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอใน
แต่ ล ะระยะที่ พื ช ต้ อ งการโดยการใส่ ปุ ๋ ย เคมี สู ต ร
15–15–15 อัตรา 10 กรัมต่อต้นภายหลังจากการ
ตัดแต่งกิ่ง (เดือนมิถุนายน) ท�ำให้ต้นกาแฟได้รับธาตุ
อาหาร และสามารถน�ำไปใช้ได้ทันที่เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ต้นกาแฟในการออกดอก หลังจากการตัด
แต่งกิ่งเปลี่ยนมาใช้สูตร 8–24–24 ปริมาณ 250 กรัม
ต่อต้น จ�ำนวน 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 1 เดือน (เดือน
กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม) เป็นช่วงทีต่ น้ กาแฟทยอย
ออกดอก และพัฒนาไปสู่การติดผลในเดือนมิถุนายน
จนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคม ซึ่งในระยะดังกล่าว
พื ช จะได้ รั บ ปุ ๋ ย สู ต ร 8–24–24 ซึ่ ง มี ป ริ ม าณธาตุ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมค่อนข้างสูง จะช่วยส่งเสริม
การพั ฒ นาของดอก ตลอดจนการพั ฒ นาผล และ
คุณภาพผลผลิตดี ซึ่งหากพืชขาดธาตุฟอสฟอรัสจะ
ท�ำให้ใบขยายขนาดช้าและมีขนาดเล็ก อีกทั้งยังส่งผล
ต่อการเจริญพันธุด์ ว้ ย เช่น ออกดอกช้า จ�ำนวนดอก ผล
และเมล็ดน้อย (Osotsapa, 2000) ดังนั้นการใส่ปุ๋ยวิธี
การดังกล่าวจึงท�ำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใส่ปยุ๋ การ
ให้แบบผสมผสาน และการให้เฉพาะปุ๋ยคอกและปุ๋ย
หมักในตอนเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว
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การตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้า

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการให้ปุ๋ย MF2 และการ
ให้ปยุ๋ MCF12 จะมีแนวโน้มให้จำ� นวนผลผลิตต่อต้นสูง
กว่าการไม่ใส่ปุ๋ย แต่ก็ไม่แตกต่างกันทางสถิติ อาจเป็น
เพราะปุย๋ ดังกล่าวปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาช้ากว่า
ถึงแม้ว่าเมื่อน�ำปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักไปวิเคราะห์หา
ปริ ม าณธาตุ อ าหารหลั ก แล้ ว พบว่ า มี ป ริ ม าณธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย มสู ง กว่ า
ทรีทเมนท์ที่ได้รับปุ๋ย CF12 เพียงอย่างเดียว (Table 5)
จึงท�ำให้พชื ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้ทนั ที ซึง่ การทดลองนี้
เป็นการทดลองในปีแรกทีเ่ ริม่ ให้ปยุ๋ กับต้นกาแฟ ซึง่ หาก
ด�ำเนินการในฤดูกาลผลิตต่อไป ทรีทเมนท์ทมี่ กี ารใช้ปยุ๋
MF2 อาจท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสามารถ
ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นเพราะผ่านการย่อย
สลายจากจุลนิ ทรียใ์ นดินมาแล้วหนึง่ ฤดูกาลเพาะปลูก
นอกจากนี้ ก ารใส่ ปุ ๋ ย คอก และปุ ๋ ย หมั ก จะเป็ น การ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งดิ น ให้ มี ลั ก ษณะกายภาพที่ ดี
(Kasemsap, 2013) มีความเหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของพืชในปีต่อไป หรืออาจกล่าวได้ว่าเหมาะสม
ต่อการผลิตพืชในระยะยาว สังเกตได้จากผลการทดลอง
พบว่า กรรมวิธกี ารให้ปยุ๋ แบบต่าง ๆ มีผลต่อร้อยละสาร
กาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน (Table 1) โดยต้นที่ไม่ได้รับปุ๋ย
มีปริมาณสารกาแฟทีไ่ ม่ได้มาตรฐานเกินกว่ามาตรฐาน
ก�ำหนด ในขณะที่ต้นที่ได้รับปุ๋ยแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การให้ ปุ ๋ ย MF2 พบว่ า ปริ ม าณสารกาแฟที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานน้อยที่สุด ซึ่งต�่ำกว่ามาตรฐาน ที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับกาแฟอาราบิก้า ต้องไม่เกิน ร้อยละ 3 โดยน�้ำ
หนัก (National bureau of agricultural commodity
and food standards, 2009) แต่การเลือกให้ปุ๋ยวิธีนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิตและตลาดของเมล็ด
กาแฟ เนื่องจากการใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักจะเหมาะ
สมส�ำหรับการผลิตในระยะยาว แต่มีข้อจ�ำกัดคือต้อง
ใช้แรงงานในการดูแลมาก เนือ่ งจากต้องขนย้ายปุย๋ คอก
และปุ๋ยหมักที่มีน�้ำหนักมากเป็นระยะทางไกล แต่อาจ
ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของดินซึ่งอาจมีผลต่อ
ปริมาณผลผลิตในอนาคต ซึง่ ผูผ้ ลิตจะต้องเป็นคนเลือก
ระบบที่เหมาะสมกับตัวเอง
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อิ ท ธิ พ ลของการตั ด แต่ ง กิ่ ง ร่ ว มกั บ การให้ ปุ ๋ ย ต่ อ
คุณภาพเมล็ดกาแฟ
การตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ย ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความยาวผล เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลผลิต พบว่า
การตัดแต่งกิ่ง และการให้ปุ๋ยแบบต่าง ๆ มีผลต่อ
ปริมาณกรดรวมในเมล็ดกาแฟ (Table 3) โดยการไม่
ตัดแต่งกิ่งมีปริมาณกรดน้อยกว่าการตัดแต่งกิ่งของ
เมล็ดกาแฟก่อนคั่ว: สารกาแฟ (green bean) แต่เมื่อ
น� ำ ไปคั่ ว จะมี ป ริ ม าณกรดลดลงไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง
ปริมาณกรดบ่งบอกถึงความเปรี้ยวของกาแฟ เป็น
ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริโภค แต่เมื่อน�ำไปคั่ว
แล้ว ปริมาณกรดไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อคุณภาพ
ในเรื่องรสสัมผัส แต่กรรมวิธีต่าง ๆ มีผลต่อฤทธิ์ต้าน
อนุมลู อิสระของเมล็ดกาแฟทัง้ ก่อน และหลังคัว่ (Table
2) โดยก่อนคั่วเมล็ดกาแฟแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่
สูงกว่าภายหลังจากคัว่ เนือ่ งมาจากความร้อนท�ำให้กรด
คลอโรเจนิก ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอล พบในสาร
กาแฟ (เมล็ดกาแฟดิบ) มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิ ส ระ เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อ นจะสลายตั ว เป็ น
quinolactones และสารประกอบ
เมลานอยดิ น (Melanoidin) ที่ ใ ห้ สี น�้ ำ ตาลรวมถึ ง
สารประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่น และรสชาติ จึง
ท�ำให้ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระก่อน และหลังคัว่ ไม่แตกต่าง
กันมากนัก นอกจากนี้ปริมาณของกรดคลอโรเจนิก
ทีแ่ ตกต่างกันยังขึน้ อยูก่ บั สายพันธุก์ าแฟ อายุตน้ สภาพ
แวดล้ อ ม และการเขตกรรมด้ ว ย (Farah and
Donangelo, 2006) แต่มบี างกรรมวิธที ภี่ ายหลังจากการ
คัว่ แล้วจะมีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระเพิม่ ขึน้ (Table 2) เช่น
การไม่ตัดแต่งกิ่งร่วมกับการให้ปุ๋ยแบบ MCF12 และ
การตัดแต่งกิง่ ร่วมกับการให้ปยุ๋ แบบ CF12 แสดงให้เห็น
ว่าทรีทเมนท์ดงั กล่าวท�ำให้เมล็ดกาแฟมีสารต้านอนุมลู
อิส ระที่ส ามารถคงตัว ทนต่ออุณ หภูมิสูงขึ้นได้ โดย
เฉพาะวิธกี ารให้ปยุ๋ แบบ CF12 ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภาย
หลังจากการคั่วเมล็ดกาแฟ อาจเป็นเพราะธาตุอาหาร
ที่พืชได้รับร่วมกับการตัดแต่งกิ่ง พืชสามารถดูดซับ

ส.วก.ท.

และน�ำไปใช้ในการสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีนได้
โดยตรง ท�ำให้พืชน�ำไปใช้ในการสังเคราะห์สารต้าน
อนุมูลอิสระ และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทนความ
ร้อน เนื่องจากความร้อนมีผลท�ำให้โปรตีนบางชนิดถูก
ท�ำลาย โดยระดับการคัว่ ทีส่ งู ขึน้ (วัดจากเปอร์เซ็นต์การ
สูญเสียน�้ำหนัก) ท�ำให้การสูญเสียโปรตีนมากขึ้น โดย
กาแฟคั่วที่สูญเสียน�้ำ 10 เปอร์เซ็นต์ มีการสูญเสีย
โปรตีน 6 เปอร์เซ็นต์ และกาแฟคั่วที่สูญเสียน�้ำ 20
เปอร์เซ็นต์ มีการสูญเสียโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ และมี
ปริมาณลดลงตามอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ (Ohiokpehai, 1982)
ดั ง นั้ น หากพื ช มี ก ารดู ด ซั บ ธาตุ ไ นโตรเจน และ
สังเคราะห์สารต้านอนุมลู อิสระ และโปรตีนมากขึน้ อาจ
ท�ำให้มสี ารต้านอนุมลู อิสระทีค่ งตัวได้ในอุณหภูมสิ งู ขึน้
คาเฟอี น เป็ น สารที่ มี ร สขมพบมากในกาแฟ
มีฤทธิก์ ระตุน้ ประสาท ซึง่ หากมีมากอาจส่งผลต่อความ
ขม และฤทธิ์กระตุ้นประสาท โดยปริมาณของคาเฟอี
นทีเ่ ริม่ มีฤทธิใ์ นการกระตุน้ สมองคือ 40 มิลลิกรัมขึน้ ไป
(Chareonsiri, 2010) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ส่วน
ใหญ่ปริมาณคาเฟอีนลดลงเมื่อน�ำกาแฟไปคั่ว โดย
พิจารณาจากต้นกาแฟที่ไม่ได้รับปุ๋ยทั้งในต้นที่ตัดแต่ง
กิ่ง และไม่ตัดแต่งกิ่ง และในทรีทเมนท์ในต้นที่ตัดแต่ง
กิ่ง ร่วมกับกรรมวิธีในการให้ปุ๋ยแบบต่าง ๆ (Table 2)
การทีป่ ริมาณคาเฟอีนลดลง เนือ่ งจากความร้อนในการ
คั่วท�ำให้น�้ำระเหยออกไปจนท�ำให้น�้ำหนักเมล็ดกาแฟ
หลังคั่วลดลง เป็นผลให้สัดส่วนของปริมาณคาเฟอีนใน
หน่วยมิลลิกรัมต่อกรัม น�ำ้ หนักเมล็ดกาแฟคัว่ ลดลงเมือ่
เปรียบเทียบกับน�้ำหนักเมล็ดสารกาแฟ นอกจากนี้
ความร้อนท�ำให้โปรตีนและอนุพนั ธ์ของโปรตีนสลายตัว
ไปบางส่วน เป็นผลให้คาเฟอีนซึง่ เป็นสารแอลคาลอยด์
ที่สังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนสลายตัวได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ปริมาณคาเฟอีนในต้นกาแฟที่ไม่
ตัดแต่งกิง่ ร่วมกับการให้ปยุ๋ กรรมวิธตี า่ ง ๆ ท�ำให้ปริมาณ
คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วเพิ่มขึ้น (Table 2) แสดงให้
เห็นว่าคาเฟอีนทีพ่ บนัน้ มีความคงตัวสูงซึง่ ความร้อนไม่

ท�ำให้คาเฟอีนสลายตัวไป น่าจะเป็นผลมาจากการไม่
ตัดแต่งกิ่ง เนื่องจากการไม่ตัดแต่งกิ่งท�ำให้ต้นกาแฟมี
จ�ำนวนใบมากกว่าต้นที่ตัดแต่งกิ่งออกไป โดยคาเฟอีน
จะถูกสังเคราะห์ขึ้นที่ใบอ่อนมากกว่าใบแก่ เนื่องจาก
คาเฟอีนเป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ เมื่อสังเคราะห์
ขึ้นที่ใบพืชจะเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ตลอดระยะ
เวลาที่ เ จริ ญ เติ บ โต โดยสร้ า งจากเนื้ อ เยื่ อ ที่ ก� ำ ลั ง
เจริญเติบโต และเมื่อพืชออกดอกจะเคลื่อนย้ายมายัง
ดอก และเมือ่ เกิดผลจะเคลือ่ นย้ายมาเก็บไว้ในส่วนของ
ผลโดยอยู่ที่เปลือกผล และเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
การไม่ ตั ด แต่ ง กิ่ ง ท� ำ ให้ ก าแฟในส่ ว นยอดมี ใ บอ่ อ น
จ� ำ นวนมากกว่ า จึ ง ท� ำ ให้ ส ามารถผลิ ต คาเฟอี น ได้
มากกว่า และการให้ปุ๋ยโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนท�ำให้
พื ช สั ง คราะห์ ก รดอะมิ โ นซึ่ ง เป็ น สารตั้ ง ต้ น ในการ
สังเคราะห์แอลคาลอยด์ (Osotsapa, 2000) โดยคาเฟ
อีนมีสารตัง้ ต้นคือ adenine และ guanine อย่างไรก็ตาม
ธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็นส่วนช่วยเสริมใน
กระบวนการสังเคราะห์และเคลือ่ นย้ายไปเก็บไว้ยงั ส่วน
ต่าง ๆ โดยสารประกอบอินทรียฟ์ อสเฟต (Pi) มีบทบาท
ในการควบคุมเมแทบอลิซึมและการสังเคราะห์แสง
และธาตุโพแทสเซียมมีบทบาทในการสังเคราะห์โปรตีน
และมี บ ทบาทในการเคลื่ อ นย้ า ยสารสั ง เคราะห์
(Photosynthate) จากแหล่งสร้างอาหาร (source) ไปยัง
แหล่ ง ใช้ อ าหาร ( sink) ( Osotsapa, 2000 ) โดยมี
การทดลองของ Hartt (1969) พบว่าอ้อยที่ขาดธาตุ
โพแทสเซียมมีการล�ำเลียงสารอินทรียช์ า้ มาก ดังนัน้ การ
ที่พืชได้รับธาตุอาหารดังกล่าวจึงมีปริมาณคาเฟอีนใน
เมล็ดกาแฟสูงกว่าต้น control
เมือ่ พิจารณาปริมาณคาเฟอีนในกาแฟคัว่ พบว่า
กรรมวิธีต่าง ๆ มีผลต่อปริมาณคาเฟอีน โดยต้นกาแฟ
ทีม่ กี ารตัดแต่งกิง่ พบว่า ต้นทีไ่ ด้รบั ปุย๋ วิธกี ารต่าง ๆ โดย
เฉพาะวิธีการ CF12 และ MCF12 มีปริมาณคาเฟอีน
น้อยทีส่ ดุ (Table 2) แสดงให้เห็นว่านอกจากการตัดแต่ง
ยอดอ่อนที่เป็นแหล่งผลิตคาเฟอีนออกไปจึงท�ำให้มี
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ปริมาณคาเฟอีนลดลงร่วมกับการให้ปุ๋ยดังกล่าวกลับ
ท�ำให้ปริมาณคาเฟอีนลดลงค่อนข้างมาก อาจเนือ่ งจาก
การตัดแต่งใบออกไปท�ำให้พืชต้องใช้ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ไปใช้ในกระบวนการ
สร้างใบ และกิ่งขึ้นมาใหม่มากกว่าการน�ำไปใช้ในการ
สังเคราะห์คาเฟอีน เนื่องจากธาตุฟอสฟอรัสเกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ ช่วยท�ำให้การแบ่ง
เซลล์และการพัฒนาของส่วนยอด และราก ท�ำให้พืช
ออกดอกเร็วดังแสดงผลการทดลองในทรีทเมนท์ CF12
(Osotsapa, 2000) ท�ำให้มปี ริมาณผลผลิตสูงทีส่ ดุ ส่วน
ธาตุโพแทสเซียมเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแป้ง และ
น�้ำตาลในพืช เกี่ยวข้องกับคุณภาพผล อย่างไรก็ตาม
การให้ปยุ๋ MCF12 ท�ำให้ปริมาณคาเฟอีนน้อยทีส่ ดุ เช่น
กัน ทั้งที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง แต่
ปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างจากต้นที่ไม่ไดรับปุ๋ย อาจ
เป็นเพราะพืชได้รับธาตุไนโตรเจนน้อยกว่าการให้ปุ๋ย
แบบ CF12 จึงท�ำให้มีปริมาณคาเฟอีนน้อยแต่ไม่แตก
ต่างจาก CF12

สรุป
วิธกี ารเพิม่ ผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
ที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คือการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร
15–15–15 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ในช่วงเดือนมิถนุ ายน
และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 8–24–24 อัตรา 250 กรัมต่อต้น
ในเดือน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม จะท�ำให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับ control
โดยมี ป ริ ม าณกรดในสารกาแฟน้ อ ย และมี ฤ ทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟคั่วสูง มีปริมาณคาเฟอีนต�่ำ
และมีสารกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐานต�่ำ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ
เกษตร ภายใต้โครงการเสริมความโดดเด่นและความ
ยั่งยืนของกลุ่มวิจัย และวิชาการ คณะเกษตร ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2558

Table 1 Mean and standard derivation of fruit number, fruit weight, fruit size and inferior quality coffee
bean influenced by pruning and fertilizer
Treatment
No pruning

Pruning Pruning
F–test
NF
Fertilizer CF12
MF2
MCF12
F–test
CV (%)

Fruit number
(fruit/plant)

Yield per rai
(kg)

Fruit width
(mm)

Fruit length Inferiorquality
(mm)
coffee bean (%)

2747.30 ± 625.95
2445.60 ± 612.16

1939.00 ± 509.99
1766.70 ± 418.16

ns

ns

*

*

ns

2300.40 ± 440.14 b
3269.80 ± 396.72 a
2434.80 ± 553.35 b
2383.70 ± 619.19 b

1637.60 ± 327.11 b
2320.10 ± 388.84 a
1730.20 ± 398.44 b
1723.60 ± 456.17 b

14.47 ± 0.33
14.38 ± 0.30
14.40 ± 0.18
14.39 ± 0.22

16.52 ± 0.27
16.48 ± 0.21
16.62 ± 0.36
16.52 ± 0.19

3.71 ± 1.03 a
2.04 ± 0.98 b
1.59 ± 0.72 b
2.09 ± 0.53 b

*
16.78

*
17.66

ns
1.29

ns
1.17

*
33.75

14.24 ± 0.15 b 16.38 ± 0.20 b
14.58 ± 0.25 a 16.69 ± 0.22 a

2.44 ± 1.18
2.28 ± 1.06

* Mean within each column followed by the same letter is not significantly different at P<0.05
(Fisher’s LSD)
ns mean within a column is not significant difference in statistical
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Table 2 Mean and standard derivation of fruit length, total soluble solid, antioxidant in green bean
and roasted coffee bean and caffeine content in roasted coffee bean influenced by pruning
and fertilizer
Treatment

EC50 (mg/ml)

Caffeinecontent in
Green bean Roasted coffee roasted coffee bean
(mg/g)
bean

Fruit length
(mm)

TSS (%Brix)

NF
CF12
No pruning
MF2
MCF12

16.37 ± 0.25 c
16.43 ± 0.23 bc
16.31 ± 0.21 c
16.40 ± 0.14 c

16.50 ± 0.06 f
17.02 ± 0.23 d
16.71 ± 0.15 ef
19.31 ± 0.21 a

35.13
33.91
32.93
40.36

±
±
±
±

2.96 bc
2.26 bc
3.77 c
3.49 ab

51.19 ± 1.17 a
36.05 ± 2.56 b
36.44 ± 1.99 b
37.45 ± 4.04 b

9.23 ± 0.31 c
11.39 ± 0.50 a
11.05 ± 1.40 ab
10.80 ± 0.46 ab

NF
CF12
MF2
MCF12

16.66 ± 0.20 b
16.53 ± 0.20 bc
16.92 ± 0.35 a
16.65 ± 0.14 b

16.63 ± 0.13 ef
16.85 ± 0.20 de
18.55 ± 0.38 b
17.53 ± 0.14 c

32.14
43.08
35.36
34.02

± 2.12 c
± 13.30 a
± 2.64 bc
± 3.02 bc

37.18 ± 1.01 b
29.97 ± 0.40 c
38.32 ± 2.29 b
36.70 ± 1.41 b

10.19 ± 0.18 b
7.44 ± 0.29 d
10.20 ± 1.37 b
8.04 ± 0.88 d

*
1.17

*
1.14

*
6.08

*
8.29

Pruning

F–test
CV (%)

*
15.74

* Mean within each column followed by the same letter is not significantly different at P<0.05
(Fisher’s LSD)
Table 3 Mean and standard derivation of acidity in green bean influenced by pruning and fertilizer
Treatment

Total acid

Acidity in1,000 g green bean(mol/L)
Malic acid
Tartaric acid

Citric acid

No pruning

NF
CF12
MF2
MCF12

4.03 ± 0.63 a
2.93 ± 0.23 c
3.54 ± 0.37 ab
2.97 ± 0.21 c

0.27 ± 0.04 a
0.20 ± 0.02 c
0.24 ± 0.03 b
0.20 ± 0.01 c

0.31 ± 0.05 a
0.22 ± 0.02 c
0.27 ± 0.03 ab
0.22 ± 0.02 c

0.26 ± 0.04 a
0.19 ± 0.02 c
0.23 ± 0.02 b
0.19 ± 0.01 c

Pruning

NF
CF12
MF2
MCF12

3.63 ± 0.55 ab
3.68 ± 0.45 ab
4.03 ± 0.50 a
3.38 ± 0.22 bc

0.24 ± 0.04 ab
0.25 ± 0.03 ab
0.27 ± 0.33 a
0.22 ± 0.02 bc

0.27 ± 0.04 ab
0.28 ± 0.03 ab
0.30 ± 0.04 a
0.25 ± 0.02 bc

0.23 ± 0.04 ab
0.24 ± 0.03 ab
0.26 ± 0.03 a
0.22 ± 0.01 bc

*
11.43

*
11.4

*
11.27

*
11.63

F–test
CV (%)

* Mean within each column followed by the same letter is not significantly different at P<0.05
(Fisher’s LSD)
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Table 4 Mean and standard derivation of light intensity within each experimental plots on December
2014, January 2015, March 2015, June 2015, August 2015
Light intensity (µmol/m 2/s)
Experimental December 2014
Plots
1
2
3
4
5
6

53.22 ± 5.57 b
58.52 ± 7.12 b
52.63 ± 6.14 b
86.02 ± 5.89 a
31.64 ± 20.15 cd
20.53 ± 18.57 d

F–test
CV (%)

January 2015

March 2015

June 2015

August 2015

78.68 ± 6.20 c
88.90 ± 1.66 b
94.10 ± 0.72 ab
97.91 ± 0.86 a
19.82 ± 3.32 d
24.30 ± 7.52 d

76.79 ± 1.21 a
32.25 ± 27.12 b
87.09 ± 4.20 a
74.37 ± 23.76 a
64.92 ± 3.56 a
79.17 ± 2.77 a

61.48 ± 5.95 d
70.23 ± 3.79 c
79.75 ± 0.80 b
74.53 ± 3.27 bc
93.51 ± 1.42 a
56.71 ± 7.52 d

38.52 ± 0.12 c
34.26 ± 4.43 c
90.24 ± 0.53 a
60.59 ± 3.13 b
35.97 ± 14.50 c
38.59 ± 12.66 c

*
5.64

*
20.22

*
5.68

*
17.56

*
22.67

* Mean within each column followed by the same letter is not significantly different at P<0.05
(Fisher’s LSD)
Table 5 Nutrient content were coffee trees each treatment get per plant per crop
Treatment
NF
CF12
MF2
MCF12

Nitrogen (Total N)(mg)
0.00
101.20
41.50
141.20

Phosphorus(P2 O 5) (mg)
0.00
272.40
121.50
392.40

Potassium (K 2O) (mg)
0.00
219.20
121.50
339.20

NF; No fertilizer, CF12; Chemical fertilizer, MF2; Manure and compost fertilizer and MCF12; Manure,
compost and chemical fertilizer
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ภาคผนวก

Figure 1 Chromatogram of caffeine standards peak; mobile phase is ethanol:water (60:40 v/v) flow
rate 1.2 ml/min; Injection volume: 20 µl and PDA wavelength: 254 nm at 1.2 nm bandwidth

Figure 2 Standard curve of caffeine
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