คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย
กำรปลูกและขยำยพันธุก์ ำแฟอรำบิกำ
พนม เกิดแสง *

จำกต้นบนดอยสูงสู่ถ้วยกำแฟหอมกรุ่น
“ เหตุผลที่ว่า ทาไมถึงต้องส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกไม้ผล สาหรับเป็นพืชทดแทนฝิ่นนั้น ก็เนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินที่สวนนายพะโย่ ตาโย บ้านหนองหล่ม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟ เมื่อทรงตั้งโครงการหลวง
แล้วไม่นาน เวลาเสด็จประพาส ต้นบนดอยก็ต้องปีนป่ายเขา เสด็จด้วยพระบาท เป็นชั่วโมง ๆ เพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียง 2-3 ต้น ซึ่งก็จริงอยู่
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งเองว่าการที่เสด็จไปนั้นทาให้ชาวเขาเห็นว่า กาแฟนั้นสาคัญจึงสนใจทีจ่ ะปลูก บัดนี้กาแฟบนดอย มีมากมาย
และก็เริ่มจาก 2-3 ต้นนั้นเอง” **

* * (ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวง ส่วนหนึ่งจำกพระนิพนธ์ “เพรำะประพำสต้นบนดอย”)
กำแฟอรำบิกำเป็นพืชหลักชนิดหนึ่งที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระรำชทำนแก่ชำวเขำในกำร
นำมำปลูกเพื่อทดแทนกำรปลูกฝิน่ ในระยะเริ่มแรกของกำรก่อตั้งมูลนิธิโครงกำรหลวง จนเป็นผลทำให้ชำวเขำมีรำยได้จำกกำร
ปลูกกำแฟเป็นกอบเป็นกำ และรูจ้ ักกันดีในชื่อ กาแฟดอยคา

* นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E- mail : eatpnk@ku.ac.th

คุณชัยวัฒน์ ชุ่มปัน หัวหน้ำศูนยพัฒนำโครงกำรหลวงแม หลอด ซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่ง
ของมูลนิธิโครงกำรหลวงในกำรพัฒนำวิจัยกำแฟอรำบิกำได้ให้ข้อมูลกับทีมงำนว่ำ ผลผลิตเมล็ดกำแฟของมูลนิธิโครงกำรหลวง
ประมำณ 250-300 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ำ 15-20 ล้ำนบำทต่อปีโดยประมำณ พื้นที่ทั้งหมดของศูนยพัฒนำโครงกำรหลวงแม
หลอด อยูในเขตกำรปกครองของตำสบเปง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และอยูในเขตปำสงวนแหงชำติปำแมแตง และบำงส
วนอยูในเขตอุทยำนแหงชำติดอยสุเทพ-ปุย ครอบคลุมพื้นที่โครงกำรรวม 100 ไร่ และพื้นที่ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นภูเขำสลับ
กับที่รำบระหว่ำงหุบเขำ มีหมู่บ้ำนในเขตรับผิดชอบจำนวน 2 หมูบ่ ้ำนคือ หมูบ่ ้ำนแม่หลอดเหนือ เป็นที่อยู่อำศัยของชำวพื้นเมือง
และหมู่บ้ำนแม่หลอดใต้ รำษฎรที่อำศัยเป็นชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง รวมประชำกรทั้งสิ้น 72 ครอบครัว มีอำชีพ ทำนำ ทำไร่ สวน
เมี่ยง ปลูกผัก และรับจ้ำงเก็บเมี่ยงหรือจักตอก ชีวิตควำมเป็นอยู่ค่อนข้ำงยำกจน ซึ่งพื้นที่แห่งนีเ้ ป็นแหล่งปลูกกำแฟพันธุ์
พื้นเมือง ชื่อพันธุ์แม่หลอด ทีเ่ กิดโรครำสนิมระบำดมำก

อำณำเขตติดตอกับพื้นทีใ่ กลเคียง ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลสบเปง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ทิศใต ติดตอกับ
ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอแมแตง และตำบลสลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลสบเปง อำเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลปำแป อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

นอกจำกนี้ทีมงำนยังได้มโี อกำสพบกับคุณวิจิตร ถนอมถิน่ ผู้เชี่ยวชำญมูลนิธิโครงกำรหลวงและได้เล่ำให้ทีมงำนฟัง
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์กำแฟในระยะเริ่มแรกว่ำ สถำนีวิจัยและส่งเสริมกำแฟอรำบิก้ำแม่หลอด เป็นสถำนีวิจัยหลัก
แห่งหนึ่ง ของมูลนิธิโครงกำรหลวงที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 บนพื้นที่ 50 ไร่ ทำกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยเพื่อหำพันธุ์กำแฟอรำบิก้ำที่
สำมำรถต้ำนทำนโรครำสนิมที่ระบำดในแหล่งปลูกภำคเหนือของไทยต่อมำในปี พ.ศ. 2525 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จ

ทอดพระเนตรแปลงกำแฟที่ขนุ วำง (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ในปัจจุบัน) และทรงมีพระรำชดำริให้กรมวิชำกำรเกษตร
พัฒนำสำยพันธุ์กำแฟที่เหมำะสมกับสภำพที่สูงของประเทศไทย เพื่อปลูกทดแทนฝิ่น
ในปี พ.ศ. 2526 นักวิชำกำรจำกกรมวิชำกำรเกษตร ได้เดินทำงไปร่วมประชุมเรื่องโรครำสนิมของกำแฟ และศึกษำดู
งำนที่ศนู ย์วิจัยโรครำสนิมของกำแฟที่ประเทศโปรตุเกส เมื่อเดินทำงกลับประเทศ ได้นำเมล็ดพันธุ์กำแฟอรำบิก้ำ คำติมอร์
(Coffee Arabica cv. Catimor) 2 เบอร์ กลับมำด้วย คือ คำติมอร์ CIFC 7962 และ คำติมอร์ CIFC 7963

โรครำสนิม
หลังจำกได้เพำะเมล็ดและทดสอบกล้ำพันธุ์ กันเชื้อรำ H. vastatric Race II ในห้องปฎิบตั ิกำรแล้ว กล้ำพันธุ์เหล่ำนี้ได้
ถูกส่งไปปลูกเพื่อทดสอบผลผลิต และควำมต้ำนทำนต่อโรครำสนิมในสภำพธรรมชำติ ที่สถำนีทดลองเกษตรหลวงขุนวำง จ.
เชียงใหม่ สถำนีเกษตรที่สูงเขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและส่งเสริมกำแฟอรำบิก้ำ โครงกำรหลวงแม่หลอด จ.เชียงใหม่
ต่อมำในปี พ.ศ. 2527 และปี พ.ศ. 2530 กองโรคพืชและจุลชีววิทยำ กรมวิชำกำรเกษตร ได้รับเมล็ดพันธุ์กำแฟอรำบิก้ำ คำติมอร์
อีก 3 เบอร์ คือ คำติมอร์ CIFC 7958, คำติมอร์ CIFC 7960 และ คำติมอร์ CIFC 7961 จำกศูนย์วจิ ัยโรครำสนิมของโปรตุเกส กล้ำ
พันธุ์เหล่ำนี้ได้ถูกส่งไปปลูกที่สถำนีเกษตรที่สูงเขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ดอยตุง สถำนีทดลองเกษตรที่สูง จ.
เชียงรำย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำแฟอรำบิก้ำ แม่หลอด มูลนิธิโครงกำรหลวง จ.เชียงใหม่
ผลสดของกำแฟในประเทศเรำที่รู้จักกัน 2 ชนิด คือโรบัสต้ำ และ อรำบิก้ำมีลักษณะทรงกลมรีแบบทรงไข่ (Oval
Shape) แต่มีควำมแตกต่ำงกันทีข่ นำดของผลคือ ผลสดกำแฟอรำบิก้ำ มีขนำดใหญ่กว่ำโรบัสต้ำ และ มีชั้นเนื้อบำงๆหนำกว่ำโร
บัสต้ำ ผลสดของกำแฟโรบัสต้ำมีรูปทรงกลมกว่ำ เมล็ดเล็กกว่ำ กำแฟพันธุ์อรำบิก้ำ” ซึ่งเป็นกำแฟสำยพันธุ์ที่เป็นที่นิยมมำก
ที่สุดในโลก โดยต้นกำแฟถูกจัดให้อยู่ในพืชมีดอก วงศ์ Rubiaceae ประเภทไม่ผลัดใบ ใบสีเขียวเข้มและมัน ดอกสีขำวมีกลิ่น
หอม ผลกำแฟมีลักษณะรียำวประมำณ 1.5 เซนติเมตร สีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแดง
เมล็ดกำแฟอรำบิก้ำจะมีรปู ทรงค่อนข้ำงเรียวผอม รอยผ่ำไส้กลำงมีลักษณะคล้ำยตัว S เมื่อผ่ำนกระบวนกำรผลิตแล้วกำแฟ
พันธุ์นี้จะมีกลิ่นหอมหวำนอบอวล รสชำตินุ่มละมุน มีปริมำณคำเฟอีนประมำณ 1.1-1.7 % ซึ่งถือว่ำน้อยกว่ำสำยพันธุ์โรบัสต้ำที่
ปลูกทำงภำคใต้ของไทยเรำ มีชื่อ วิทยำศำสตร์ Coffea spp. วงศ์ Family Rubiaceae สกุล Genus Coffea
ตลำดกำแฟโลกมีสัดส่วนกำรค้ำกำแฟอรำบิก้ำ อยู่ร้อยละ 70-80 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20-30 เป็นกำแฟโรบัสต้ำโดย
ภำพรวมกำแฟอรำบิก้ำ จัดเป็นกำแฟที่มีกลิ่น-รส หอมหวล และ มีควำมเป็นกรดเปรี้ยวแบบผลไม้ มำกกว่ำกำแฟโรบัสต้ำ
ขณะเดียวกันกำแฟโรบัสต้ำ ก็มีลักษณะของเนื้อกำแฟ และปริมำณคำเฟอีนในเมล็ดมำกกว่ำ กำแฟอรำบิก้ำ ในส่วนของกำรตลำด
กำรค้ำกำแฟอรำบิก้ำที่มีควำมเฉพำะเจำะจง อำจจะต้องมีกำรระบุสำยพันธุ์ เช่น บลูเมำเทน ทิปปิก้ำ ฯ
พื้นที่ปลูกกำแฟในแต่ละแหล่ง มีสภำพภูมิอำกำศ ที่แตกต่ำงกันทำให้ผลผลิตกำแฟมีคุณภำพเฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น
ผลผลิตจำกพื้นที่เคยเป็นภูเขำไฟของอเมริกำใต้ (โคลัมเบีย เวเนซูเอลำ เอกวำดอร์ เปรู) จำกอมริกำกลำง(ปำนำมำ คอสต้ำริก้ำ

เม็กซิโก บรำซิล)จำกอำฟริกำตะวันออก (เคนยำ) แทนซำเนีย เอธิโอเปีย) และ จำกเอเซีย (อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย) เป็นต้น
สภำพพื้นที่เหมำะสมของไทยในกำรปลูกกำแฟ คือ เขตภำคเหนือสูงจำกระดับน้ำทะเล 700 เมตรขึน้ ไป อุณหภูมิเฉลี่ย
18-25 องศำเซลเซียส ปริมำณน้ำฝนไม่ต่ำกว่ำ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ควรปลูกภำยใต้สภำพร่มเงำป่ำ ธรรมชำติหรือปลูกระหว่ำง
แถวไม้ผลก็ได้

รำกแขนงจะแตกออกจำกรำกแก้ว ประมำณ 4-8 รำก และจะ มีรำกฝอย ซึ่งเป็นรำกสำหรับดูดอำหำร แผ่กระจำยในระดับ
ผิวดินลึกประมำณ 20 เซนติเมตร
ใบ มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ก้ำนใบสั้น โคนใบและปลำยใบเรียวแหลม ตรงกลำงใบกว้ำง ผิวใบเรียบ นุ่มเป็นมัน ขอบใบ
หยักเป็นคลื่น ขนำดใบขึน้ กับพันธุ์กำแฟ

ใบเกิดที่ข้อเป็นคู่ตรงข้ำมกัน ปำกใบอยู่ด้ำนท้องใบ แต่ละใบมีปำกใบประมำณสำมล้ำนถึงหกล้ำนรู ปำกใบของกำแฟ
โรบัสต้ำมีขนำดเล็กกว่ำอรำบิก้ำแต่มีจำนวนมำกกว่ำ อำยุใบประมำณ 250 วัน
ลำต้นเจริญเติบโตมำจำกรำกแก้ว มีลักษณะเป็นข้อและปล้อง เมื่อกำแฟต้นเล็กจะเห็นได้ชัด ใบจะอยู่ตำมข้อของลำต้น
เมื่อต้นโตใบจะร่วงหล่นไป ที่โคนใบมีตำ 2 ชนิด คือ ตำบนและตำล่ำง ตำบนจะแตกกิ่งออกมำเป็นกิ่งแขนงที่ 1 (Primary
branch) เป็นกิ่งลักษณะเป็นกิ่งนอนขนำนกับพื้นดินมีข้อและปล้อง แต่ละข้อของกิ่งแขนงนีจ้ ะมีกลุ่มตำดอกที่จะติดดอกเป็นผล
กำแฟต่อไป ส่วนตำล่ำงจะแตกออกเป็นกิ่งตัง้ (sucker)

กิ่งตั้งจะตัง้ ตรงขึ้นไปเหมือนลำต้น ไม่ติดดอกผล แต่สำมำรถสร้ำงกิ่งแขนงที่สำมำรถให้ดอกผล เรียกเป็นกิ่งแขนงที่ 1 เช่นกัน
กิ่งแขนงที่ 1 สำมำรถแตกกิ่งแขนงต่อไปได้อีกเป็นกิ่งแขนงที่ 2 และกิ่งแขนงที่ 2 สำมำรถแตกเป็นกิ่งแขนงที่ 3 ได้อีก กิ่งแขนง
เหล่ำนี้จะเกิดในลักษณะเป็นคู่สลับเยื้องกันบนลำต้นหรือกิ่งตัง้ เมื่อตัดลำต้นกำแฟ ตำล่ำงบนลำต้นจะแตกกิ่งตั้งขึน้ มำ กิ่งตั้งจะ
แตกเป็นกิ่งแขนงที่ 1,2 และ 3 สร้ำงดอกและผลกำแฟอีกต่อไป
ดอกกำแฟ มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ มีกลิ่นหอม มีกลีบดอก 4 – 9 กลีบ กลีบเลี้ยง 4 – 5 ใบ มีเกสร 5 อัน รัง
ไข่ 2 ห้อง แต่ละห้องมีไข่ 1 ใบ ผลกำแฟจึงมี 2 เมล็ด ดอกกำแฟจะออกดอกเป็นกลุ่ม ๆ ตรงโคนใบบน ข้อของกิ่งแขนงที่ 1 , 2
หรือ 3 กลุ่มดอกแต่ละข้อมีดอก 2 – 20 ดอก ขึน้ อยู่กับควำมอุดมสมบูรณ์ของต้น ตำดอกออกจำกกิ่งแขนงจำกข้อที่อยูใ่ กล้ลำต้น
ออกไปหำปลำยกิ่งแขนง ช่วงระยะเวลำในกำรออกดอกกำแฟประมำณเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม ของทุกปี ขึน้ อยู่กับควำม
สมบูรณ์ของต้น หำกสวนกำแฟที่มีระบบกำรจัดกำรน้ำที่ดี จะออกดอก สีขำวสดพร้อมกัน ส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งดอยในช่วง
เดือนกุมภำพันธ์ ดอกกำแฟมีระยะเวลำกำรออกดอกประมำณ 3 วัน

ผล กำแฟลักษณะคล้ำยลูกหว้ำรูปรี ก้ำนผลสั้น ผลดิบสีเขียว สุกจะมีสีเหลือง ส้ม แดง ผลจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
เปลือก เนื้อ มีสีเหลือง เมื่อสุกมีรสหวำน และ กะลำ ห่อหุ้มเมล็ด ช่วงระหว่ำงเมล็ดกับกะลำจะมีเยื่อบำงๆ หุ้มเมล็ดอยู่เรียกว่ำ
เยื่อหุ้มเมล็ด

เมล็ด ผลกำแฟแต่ละผลจะมี 2 เมล็ด ประกบกัน ด้ำนที่ประกบกันอยู่ด้ำนในมีลักษณะแบน มีร่องตรงกลำงเมล็ด 1 ร่อง ด้ำนนอก
โค้ง

ผลกำแฟมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวรูปร่ำงกลมรีทั้งเมล็ด โดยมีร่องตรงกลำง 1 ร่อง

เปลือกผล มีสีแดงนิยมเรียกว่ำผลเชอรี่ แต่กำแฟบำงชนิด/บำงสำยพันธุ์มีเปลือกผลสีแดงสด แดงเข้มเลือดหมู สีเหลือง
และ สีส้มอยู่บ้ำงเนื้อบำงๆสีใส หรือ สีเหลืองอ่อน ที่อยู่ใต้เปลือกผลและ หุ้มรอบกะลำกำแฟ มีรสหวำนเล็กน้อยเมื่อผลสุก
เมล็ด อยู่ภำยใต้กะลำ ภำยในเมล็ดมี คัพภะใกล้ฐำนของเมล็ด ส่วนของเมล็ดนี้เองที่นำมำใช้ประโยชน์โดยกำรนำมำคั่ว
ด้วยควำมร้อนจนเกิดสีน้ำตำล มีกลิ่นหอม เมื่อนำมำบดให้เป็นผงละเอียดแล้วชงด้วยน้ำร้อนทำเป็นเครื่องดื่มกำแฟ

กะลำ เป็นส่วนที่อยูใ่ ต้เนื้อบำงใส กะละเป็นส่วนที่มคี วำมเหนียว และ แข็งหุ้มเมล็ดไว้ภำยใน เยื่อ
บำงๆหุ้มเมล็ด เป็นส่วนเยื่อบำงๆสีเหลืองอ่อนติดเมล็ด
ในกำรเพำะกล้ำกำแฟนั้น คุณชัยวัฒน์ ชุ่มปัน หัวหน้ำศูนยพัฒนำโครงกำรหลวงแม หลอด กล่ำวว่ำจะใช้
วิธีกำรเพำะจำกเมล็ดพันธุ์ดีที่ทนทำนต่อโรครำสนิมโดยใช้ ทรำยผสมขี้เถ้ำแกลบ อัตรำส่วน 1:1 เกลี่ยในกระบะ
หรือแปลงที่สำมำรถระบำยน้ำได้ดี แปลงเพำะเมล็ดนีค้ วรอยู่ในโรงเรือนที่มีหลังคำบังแดด ให้แสงเข้ำได้ 50%
และปรำศจำกสัตว์เลี้ยงเข้ำไปขุดคุ้ย รบกวน

นำเมล็ดพันธุ์กำแฟแช่น้ำผสมยำฆ่ำเชื้อรำ เช่น สำรประกอบทองแดง เป็นเวลำ 1 คืน มำเพำะลงในแปลงที่
เตรียมไว้ โดยใช้ไม้ กดเป็นร่องห่ำงกันประมำณ 5 ซม. แล้วโรย เมล็ดลงไป

รดน้ำสม่ำเสมอจนเมล็ดงอกขึ้นมำ ระยะเวลำจำกเมล็ด งอกเป็นหัวไม้ขีด ใช้เวลำ ประมำณ 30-45 วัน และ
ระยะใบเลี้ยงหรือระยะ ปีกผีเสื้อ ใช้เวลำ 46-60 วัน ให้ทำกำรถอนไปปลูกต่อในถุงพลำสติกที่เตรียมไว้
ส่วนผสมของดินที่จะนำมำบรรจุถุงมีดังนี้ หน้ำดินดำ 5 ปีบ( ถ้ำไม่มีหน้ำดินดำใช้ดนิ ร่วน ทรำยหยำบ และ
ขี้เถ้ำแกลบ ชนิดละละ 1 ส่วน) ปุย๋ คอก 1 ปีบ ปูนขำว (โดโลไมท์) 200 กรัม หินฟอสเฟต 200 กรัม ฟูรำดำน
25 กรัม นำส่วนผสมกองเป็นชั้นๆ ไล่จำกส่วนผสมที่มีปริมำณมำกสุด ไปหำน้อยสุด (ดิน > ปุ๋ยคอก > ปูนขำว
> หินฟอสเฟต > ฟูรำดำน ตำมลำดับ) ผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน

นำถุงพลำสติกสีดำสำหรับเพำะกล้ำ ขนำดถุงกว้ำง 7 นิ้ว สูง 10 นิ้ว (ถุงไม่พับ) หรือกว้ำง 4 นิ้ว สูง 10 นิ้ว
(ถุงพับที่กน้ ) เจำะรูระบำยน้ำ 3 แถว แถวแรกห่ำงจำกก้นถุงประมำณ 2-3 นิ้ว จำกนั้น นำดินผสมไปบรรจุถุงให้
แน่นและเต็มถึงปำกถุง เท่ำจำนวนกล้ำที่เพำะเมล็ดไว้ นำไปเรียงไว้ในเรือนเพำะชำ

ให้น้ำสม่ำเสมอเช้ำ-เย็น จนต้นกล้ำเติบโต ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นประมำณ 8-12 เดือน ต้นกล้ำที่ดีต้องมี
ลักษณะต้นตรง แข็งแรง ทุกข้อมีใบอยู่ครบ ไม่มีโรคและแมลงเข้ำทำลำย มี ควำมสูงประมำณ 45 ซม. มีจำนวน
ข้อประมำณ 6-8 ข้อ (มีใบ 6-8 คู่)
ต้นกล้ำที่พร้อมจะนำไปปลูกต้องผ่ำนกำร ฝึกให้ได้รบั แสงแดดมำกขึ้น
ประมำณ 1 เดือน ก่อนปลูก เพื่อให้แข็งแรง และรอดตำยสูงเมื่อนำไปปลูกในแปลง
พื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับปลูกกำแฟควรเป็นที่ๆมีควำมสูง ประมำณ 800-12,000 เมตรจำกระดับน้ำทะเล ควำมลำดชัน
ไม่เกิน 50% ทำกำรกำจัดวัชพืชโดยกำรถำงให้โล่ง เตรียมทำแนวระดับ กำรเตรียมพื้นที่ส่วนมำกเริ่มทำ ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้
พร้อมสำหรับปลูกกำแฟ ในฤดูฝน ที่จะมำถึง (ประมำณมิถุนำยน-กรกฎำคม)

ทำแนวระดับโดยใช้อปุ กำรณ์ช่วย เช่น ไม้รูปตัวเอ เขำควำย หรือระดับน้ำ ทำแนวปลูกกำแฟ โดยมีระยะระหว่ำงต้น 2
เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงแถวขึน้ อยู่กับควำมลำดชัน โดยเฉลี่ยประมำณ 1.5-2 เมตร ขุดหลุมปลูกกำแฟขนำด 0.5 x 0.5x 0.5
เมตร (หรือ 1 X 1 X 1 ศอก) แยกหน้ำดินกับดินก้นหลุม ออกจำกกัน หน้ำดินจะใช้ผสมใส่ลงที่ก้นหลุม

กำรผสมดินใส่ก้นหลุมจะประกอบด้วย หน้ำดิน ปุ๋ยคอก ปูนขำว (โดโลไมท์) ปุ๋ยฟอสเฟต 200 กรัมต่อหลุม และฟูรำดำน

ผสมให้เข้ำกัน ใส่ก้นหลุมไว้ กลบด้วยกินก้นหลุมให้เสมอปำก ใช้ไม้ปักทำเครื่องหมำยหลุมไว้

นำต้นกล้ำที่มีขนำดเหมำะสมควำมสูงประมำณ 45-50 ซม. มีใบ 6-8 คู่ สมบูรณ์แข็งแรง ผ่ำนกำรฝึกให้ทนทำนต่อ
แสงแดดจัดและกำรขำดน้ำ ในเบือ้ งต้นแล้ว นำต้นกล้ำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ กลบดินให้แน่น ใช้ไม้ปักกันลมโยกคลอน

กำแฟควรได้รับกำรกำจัด วัชพืชสม่ำเสมอในฤดูฝน โดยเฉพำะหลังปลูกใหม่อำยุ 1-3 ปี เพรำะต้นยังเล็กไม่สำมำรถเจริญ
เติบโตแข่งกับวัชพืชได้ โดยกำรถำงรอบๆ บริเวณสวนกำแฟ และถำงให้สะอำดบริเวณโคนต้นเพื่อกำรใส่ปุ๋ยต่อไป เศษวัชพืชที่
ถำงออก สำมำรถนำมำเป็นวัสดุคลุมดินได้

ในระยะที่กำแฟยังไม่ติด ผล ปีที่ 1-3 ควรใส่ปุ๋ย 10-10-10หรือ 12-12-12 หรือ 15-15-15 ในอัตรำ 100-350 กรัมต่อต้นต่อปี
เมื่อกำแฟเริ่มติดผลแล้ว (ปีที่ 4 เป็นต้นไป) ต้องใช้ปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรำ 250-350 กรัมต่อต้นต่อปี ใช้หลักกำรคร่ำวๆคือ ใส่ 3
ครั้ง ในเวลำต้น-กลำง-ปลำยฤดูฝน ครั้งหนึ่งๆใส่ 30-150 กรัม (1-5 กำมือ) ขึ้นอยู่กบั ปริมำณกำรติดผล และขนำดกำรเติบโต
ของลำต้น ทุกครั้งหลังใส่ปุ๋ยต้องมีกำรคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้ปุ๋ย ถูกชะล้ำง หรือระเหยสูญหำยไป นอกจำกนั้นเมื่อสิ้นสุดฤดู
ฝน ควรคลุมโคน ให้หนำประมำณ 30 ซม. เพื่อรักษำควำมชื้นในดิน และควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับสภำพดินควบคู่ไป
ด้วย ทำให้กำแฟรอดตำย พ้นฤดูรอ้ นได้

กำรตัดแต่งกิ่งช่วยให้กำแฟสำมำรถเจริญเติบโต ได้ทรงพุ่มทีส่ วยงำมแข็งแรง ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ หลักกำรกว้ำงๆของกำร
ตัดแต่งกิ่งคือ พยำยำมอย่ำให้ กำแฟมีลำต้นหลักเกิน 3 ลำต้น (1-3 ลำต้นจะดีที่สุด) ต้นกำแฟที่มีลำต้นเดียว ถ้ำต้องกำรให้มีสอง
ลำต้น ให้ตัดยอดสูงจำกพื้นดินประมำณ 45 ซม. เมื่อมีหน่อใหม่เกิดขึ้น ทีป่ ลำยยอด ให้ตัดทิ้งเหลือไว้ 2 กิ่ง ริดกิ่งแขนงที่อยู่ ชิด
ลำต้นออกให้หมด รวมทั้งกิ่งแขนงที่อยู่ต่ำกว่ำ 30 ซม.จำกพื้นดิน เพื่อไม่ให้เป็นมด และแมลงใช้เป็นทำงขึน้ ต้นกำแฟ และควร
ตัด กิ่งแขนงที่เกิดมำกเกิน หรือแห้งตำย หรือไม่ตดิ ผลแล้ว ออกจำกลำต้นหลัก และกระตุ้นให้เกิดหน่อใหม่ที่โคนต้นเมื่อ
ต้องกำร จะเปลี่ยนลำต้นหลักใหม่ หลังจำก 8-10 ปีผ่ำนไป เนื่องจำกจำนวนข้อทีต่ ิดผล น้อยลง สภำพต้นทรุดโทรม และผลผลิต
ต่ำ ต้องมีกำรตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้เกิดยอดใหม่

กำรตัดแบบเปิดข้ำงจะตัดกิง่ แขนงที่อยู่ด้ำนตะวันออก ทิ้งทั้งหมด (แสงเป็นตัวกระตุน้ ให้หน่อเจริญออกมำ) เมื่อหน่อใหม่
เกิดขึ้น อำยุประมำณ 6 เดือน จึงตัดลำต้นเก่ำออก คัดเลือกหน่อที่แข็งแรงไว้เพียง 1-2 อัน เพื่อเลี้ยงให้เป็นลำต้นหลักต่อไป

โรคและแมลง ที่มักพบได้แก่โรครำสนิม เชื้อรำ เพลี้ยหอยสีเขียว มอด มด กระแต นก หนู โรคผลเน่ำ จึงควรตัดแต่ง
กิ่งที่เป็นโรค เผำทำลำย หรือใช้สำรเคปตำโพล หรือคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ ฉีดพ่นทรงพุ่ม 7-10 วันต่อครัง้ หรือใช้มำลำไท
ออน ฉีดพ่น 5-10 วันต่อครั้ง ก็ได้

มอดเจำะผลกำแฟ นับเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญ ต่อกำรปลูกกำแฟในพื้นทีป่ ลูกกำแฟอรำบิก้ำในเขตภำคเหนือ ในช่วง 5 ปีที่
ผ่ำนมำซึ่งระบำดทำควำมเสียหำยให้กับผลผลิตกำแฟในหลำยพื้นทีใ่ นเขตภำคเหนือ ผลกำแฟที่ถูกเจำะจะเป็นช่องทำงให้เชื้อรำ
และแบคทีเรีย เข้ำทำลำยซ้ำ ทำให้ผลร่วงเสียหำย ส่งผลให้ผลผลิตกำแฟลดลง

รูปร่ำงและลักษณะกำรทำลำยของมอดเจำะผลกำแฟ
มอดเจำะผลกำแฟเป็นแมลงปีกแข็งขนำดเล็กประมำณ 1.5-2 มม. มอดตัวเต็มวัยเข้ำทำลำยผลกำแฟได้ตั้งแต่ขนำดผล
กำแฟมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 2.3 ม.ม. ขึ้นไป โดยเพศเมียจะเจำะผลกำแฟบริเวณปลำยผลหรือสะดือของผล ในผลกำแฟ
สำมำรถพบแมลงได้ทุกระยะกำรเจริญเติบโต (ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย) แมลงอำศัยกัดกิน ขยำยพันธุ์ในผล
จนกระทั่งผลกำแฟสุก และยังสำมำรถอยู่ในผลกำแฟที่แห้งคำอยู่ในต้น ผลกำแฟที่หล่นลงพื้นดิน และแมลงอยู่ในกำแฟกะลำได้
ในระยะหนึ่งถ้ำเมล็ดกำแฟมีควำมชื้นเหมำะสม ซึ่งแมลงยังคงทำลำยเมล็ดกำแฟกะลำระหว่ำงกำรตำกเมล็ด

ร่องรอยกำรเข้ำทำลำยของมอดเจำะผลกำแฟจะเห็นเป็นรูขนำดเล็กทีป่ ลำยผลกำแฟบริเวณสะดือผล มักสังเกตได้ยำก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเกษตรกรไม่ทรำบ อำจไม่ทนั ทีจ่ ะป้องกันหรือจัดกำรกับมอดเจำะผลกำแฟ ผลกำแฟสีเขียวและผลสีแดง
(ทุกผล) ที่ถูกเจำะด้วยมอดเจำะผลกำแฟตำแหน่งของรูอยูใ่ กล้หรือในตำแหน่งเดียวกันกับสะดือของผล
กำรใช้สำรล่อเพื่อให้มอดเข้ำไปติดกับดัก โดยนำสำรในกลุ่มแอลกอฮอล์มำผสมกันเพื่อให้กลิ่นหอมที่มีลักษณะคล้ำยกลิ่น
ของผลกำแฟมำเป็นตัวล่อให้แมลงเข้ำไปติดกับดัก ซึ่งทำจำกขวดน้ำพลำสติกขนำด 1 ลิตรขึ้นไป เจำะรูที่ข้ำงขวด 2 ข้ำง เพื่อให้
แมลงบินเข้ำออกได้ ที่ก้นขวดเติมน้ำเปล่ำทีผ่ สมสำรลดแรงตึงผิวลงไป เพื่อให้แมลงที่ตกลงไปไม่สำมำรถบินหนีไปไหนได้
คุณชวลิต กอสัมพันธ์ แห่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง อธิบำยหลักกำรทำกับดักและสำรล่อมอดที่ไม่ยุ่งยำกและเกษตรกร
สำมำรถทำได้เอง กำรใช้กับดักและสำรล่อสำมำรถช่วยลดจำนวนมอดที่เจำะเข้ำทำลำยผลกำแฟได้ผลก็จริง แต่นอกฤดูที่กำแฟ
ยังไม่ให้ผล มอดส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่ในดิน จนเมื่อกำแฟเริ่มออกผลอีกครั้ง มอดก็จะออกจำกดินขึ้นมำกินผลกำแฟ ดังนั้นกำร
ป้องกันและกำจัดมอดเจำะผลกำแฟให้ได้ผลมำกที่สุดจึงควรให้วธิ ีผสมผสำน เช่น กำรใช้รำแมลง หรือสำรสกัดจำกพืช ฉีดพ่น
ในแปลง หรือใช้พริกโรยบริเวณใต้ต้นกำแฟ ก็จะช่วยไล่มอดเจำะกำแฟที่อยู่ในดินให้บินขึ้นมำและติดกับดักได้เช่นกัน แหล่ง
กะเทำะเปลือกเมล็ดกำแฟ และตำกกำแฟกะลำเป็นแหล่งสะสมของมอดเจำะผลกำแฟ ที่อำจติดมำกับผลกำแฟจำกแปลง และ
ตกค้ำงอยู่ในกองเศษซำกเปลือกและเมล็ด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกำแฟกะลำช่วงเวลำกำรตำก ควรมีกำร วำงกับดักร่วมกับสำรล่อ

มอดเจำะผลกำแฟ เพื่อลดปริมำณมอดเจำะผลกำแฟแพร่กระจำย หรือกลับเข้ำสู่พื้นทีป่ ลูกกำแฟ ควรเก็บเกี่ยวผลกำแฟให้หมด
ต้นเพื่อลดแมลงที่สะสมในผลที่ตกค้ำงอยู่ กระสอบที่เก็บเกี่ยวหรือบรรจุผลกำแฟควรเป็นกระสอบที่ทำควำมสะอำดง่ำย
สำมำรถกำจัดแมลงที่ตกค้ำงอยู่ได้ ผลผลิตกำแฟโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำแฟกะลำที่พบว่ำมีมอดเจำะผลกำแฟที่เก็บในกระสอบควร
มีกำรปิดปำกกระสอบให้มิดชิดและแยกออกจำกพื้นที่นำไปทำลำยให้เร็วที่สุด

กำรแปรรูปผลผลิตกำแฟ ให้มีคุณภำพและรสชำติเป็นที่ยอมรับของตลำด ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ นั้น

คุณธีรศักดิ์ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยกำร สำนักพัฒนำเกษตรที่สูงได้กล่ำวว่ำวิธีกำรแปรรูป แบบเปียก เป็นวิธีกำรที่นิยมกัน
แพร่หลำยและสะดวก กำรเก็บเกี่ยวผลกำแฟควรจะเก็บประมำณเดือนธันวำคม- เดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งผลกำแฟสุก นิยมเรียกว่ำผล
เชอรี่ โดยกำรนำผลกำแฟสุกที่เก็บได้มำทำกำรปอกเปลือกนอกทันทีโดยเครื่องปอกเปลือก

ไม่ควรเก็บผลกำแฟไว้นำนหลังกำรเก็บเกี่ยว เพรำะผลกำแฟเหล่ำนี้จะเกิดกำรหมัก ซึ่งทำให้คณ
ุ ภำพของสำรกำแฟ มี
รสชำติเสียไป ดังนั้นหลังปอกเปลือกแล้ว จึงต้องนำไปขจัดเมือกห่อหุ้มเมล็ดอยู่ซึ่งจะต้องกำจัดออกไปซึ่งคุณธีรศักดิ์ แนะนำว่ำ
ที่นิยมคือ โดยใช้แรงเสียดทำน โดยใช้เครื่องปอกเปลือกซึ่ง สำมำรถจะกะเทำะเปลือกนอกและกำจัดเมือกของเมล็ดกำแฟใน
เวลำเดียวกัน แต่มีข้อเสียคือทำให้เมล็ดเกิดแผล ดังนัน้ จึงควรคัดผลกำแฟให้มีขนำดใกล้เคียงกันมำกที่สุด เพื่อลดควำมเสียหำย
ของเมล็ดให้น้อยลง หำกไม่มีเครือ่ งดังกล่ำวก็อำจใช้ มือขยำเมล็ดกำแฟในตระกร้ำพลำสติคแล้วล้ำงน้ำหลำยๆครั้ง

หลังจำกเมล็ดกำแฟผ่ำนกำรล้ำงทำควำมสะอำดแล้ว นำเมล็ดกำแฟมำเทลงบนลำนตำกที่ทำควำมสะอำดแล้ว หรือเทลง
บนตำข่ำยพลำสติกบนแคร่ไม้ไผ่ เกลี่ยเมล็ดกำแฟกระจำยสม่ำเสมอไม่ควรหนำเกิน 4 นิ้ว ควรทีจ่ ะทำกำรเกลี่ยเมล็ดกำแฟวันละ
2 - 4 ครั้ง จะทำให้เมล็ดแห้งเร็วขึน้ และเวลำกลำงคืนควรกองเมล็ดเป็นกอง ๆ และใช้พลำสติกคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนหรือน้ำค้ำง
ใช้เวลำตำกแดดประมำณ 7 -10 วัน เมล็ดจะมีควำมชื้นประมำณ 13 %

เมล็ดกำแฟที่ได้ควรเก็บไว้ในรูปของกำแฟกะลำ เพรำะจะสำมำรถรักษำเนื้อกำแฟและป้องกันควำมชื้นกำแฟได้ดี
ควรบรรจุในกระสอบป่ำนใหม่ และควรกลับด้ำนในของกระสอบป่ำนออกมำผึ่งลมก่อนนำไปใช้ เก็บในโรงเก็บที่มีอำกำศ
ถ่ำยเท ได้สะดวก ไม่อับชื้น หรือมีกลิ่นเหม็น กำแฟกะลำที่จะนำไปจำหน่ำยควรจะทำกำรสีเพื่อเอำกะลำออกด้วยเครื่องสีกะลำ
จะได้สำรกำแฟ ที่มีลักษณะผิวสีเขียวอมฟ้ำ
โดยทั่วไปในหนึ่งผลของกำแฟสด มักมีเมล็ดที่อยู่ภำยในกะลำรูปร่ำงกลมรีประกบกันอยู่ 2 เมล็ด ส่วนของเมล็ดที
ประกบกันอยูน่ ั้น เมื่อแยกออกจำกกัน จะพบว่ำด้ำนทีป่ ระกบกันอยู่หรือด้ำนในของเมล็ด มีลักษณะแบน และมีร่องของรอยแยก
ตรงกลำงของเมล็ด ส่วนอีกด้ำนหนึ่งของเมล็ดมีควำมโค้งนูนแบบหลังเต่ำ แต่บำงครั้งในขั้นตอนของกำรเจริญพัฒนำของเซล
หลังจำกกำรผสมพันธุ์อำจจะมีกำรสร้ำงเมล็ดที่แตกต่ำงกันไปบ้ำง ได้แก่

เมล็ดเดี่ยวหรือเมล็ดโทน ( Pea berry) ในบำง ครั้งกำรผสมเกสรไม่สมบูรณ์ทำให้ผลติดเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว

เมล็ดปกติ มีลักษณะเป็นซีกประกบกัน 2 ซีก มีเนื้อด้ำนข้ำงและร่องกลำง

เมล็ดหูช้ำง
เมล็ดซีก
เมล็ดแตกหัก มีคุณภำพและรำคำรองลงไปจำกเมล็ดธรรมดำ ส่วนเมล็ดกำแฟเกรด A จะมีสีเขียว อมฟ้ำ รำคำประมำณ 300
– 350 บำทต่อกิโลกรัม เกรด X จะมีสีแตกต่ำงไปจำกเกรด A มี สีน้ำตำลปนแดง ส่วนเมล็ดกำแฟเกรดรอง หรือเกรด Yลักษณะ
เมล็ดแตกหัก เมล็ดกำแฟที่ดีควรมีลักษณะตรงตำมพันธุ์ มีสีสม่ำเสมอ ตรงตำมชนิด และกระบวนกำรผลิตของเมล็ดกำแฟ
เปอร์เซ็นต์ควำมชื้นไม่เกิน 12.5 % สัดส่วนโดยน้ำหนัก ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นดิน กลิ่นหมัก กลิ่นหืน กลิ่นรำ กลิ่นสำรเคมี
กลิ่นน้ำำมัน กลิ่นไม้ กลิ่นหญ้ำ กลิ่นภำชนะบรรจุ เป็นต้น
ปัจจุบันพื้นที่กำรปลูกกำแฟได้ขยำยตัวมำกขึ้น 3-4 เท่ำในรอบ 10 ปี คำดว่ำมีพื้นทีป่ ลูกประมำณ 36,000 ไร่
ผลผลิตมำกกว่ำ 4,000ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 154 กก./ไร่ รำคำผลผลิตค่อนข้ำงสูง โดยรำคำกำแฟสด กก.ละ 15 - 20 บำท กำแฟกะลำ
กก. ละ 90-120 บำท เมล็ดกำแฟดิบคละเกรด กก.ละ 130-150 บำท กำแฟดิบคัดเกรด 160-200บำท เนื่องจำกปริมำณกำรบริโภค
และควำมต้องกำรในประเทศยังไม่เพียงพอ เห็นได้จำกธุรกิจกำแฟยังมีขยำยตัวเพิ่มขึน้ ด้วยสำนึกในพระปรีชำสำมำรถของ
พระองค์ท่ำน ที่เสด็จไปในครำวนั้นทำให้ชำวเขำเห็นว่ำ กำแฟนั้นสำคัญจึงสนใจทีป่ ลูก ทดแทนฝิน่ และด้วย ควำมร่วมมือของ
สถำบัน-ส่วนรำชกำรที่ส่งเสริม ผลักดันจนเป็นผลทำให้กำแฟอำรำบิกำ ได้เปิดตัวเข้ำสู่ตลำดในประเทศ และ ต่ำงประเทศ หลำย
ยี่ห้อ เช่น กำแฟดอยคำของโครงกำรหลวง กำแฟดอยตุง ของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง กำแฟ DOA เปิดตัวแนะนำอย่ำงเป็นทำงกำรใน
งำนที่เชียงใหม่วันเฉลิมพระชนม์พรรษำ 2553 ของกรมวิชำกำรเกษตร หรือ กำแฟศูนย์วจิ ัยเกษตรฯ คณะเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และสถำบันอืน่ ๆที่เกี่ยวข้องกับงำนส่งเสริมกำแฟอีกหลำยแห่ง ตลอดจนภำคเอกชนที่ได้ร่วมมือวิจัย
พัฒนำ ให้กำแฟไทยมีควำมต้ำนทำนต่อโรครำสนิม ที่เป็นปัญหำในระยะเริ่มแรกจนสำมำรถทำให้เมล็ดกำแฟของไทยมีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับของวงกำรกำแฟในระดับสำกลได้ในที่สุด
ท่ำนที่สนใจรำยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
 ฝ่ำยวิจัย มูลนิธิโครงกำรหลวง65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053-811500-2;โทรสำร :
053-324009; มือถือ 083 322 3418; E-mail: pvu_rpf@hotmail.com
 ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่หลอด ตำสบเปง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท์ 09262-7401
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศำสตร์ มช. http://web.agri.cmu.ac.th/highland/
 สำนักพัฒนำเกษตรที่สูง โทร. 0-5322-2014 หรือ0-5394-4052 http://www2.hrdi.or.th/

 สมำคมกำแฟอรำบิก้ำไทยภำคเหนือฯ http://www.thaiarabicacoffee.org/
เอกสำรเพิ่มเติม
 บัณฑูรย์ วำฤทธิ์, ชวลิต กอสัมพันธ์, เยำวลักษณ์ จันทร์บำง, วรำพงษ์ บุญมำ, ประเสริฐ คำออน, นิธิ ไทยสันทัด, สมบัติ
ศรีชูวงศ์, และ ถำวร สุภำวงค์. 2551. กำรศึกษำกำรระบำดและป้องกันกำจัดมอดเจำะผลกำแฟอรำบิก้ำแบบ ผสมผสำน.
รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์.สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ เครือข่ำยภำคเหนือ.
 มำนพ หำญเทวี ควำมเป็นมำต้นกำแฟแพร่ไปทั่วดอย / ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตู้ ปณ. 54 หำงดง อำเภอหำงดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
หำกท่ำนที่สนใจข้อมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่อง กำแฟอรำบิกำสำมำรถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลำดยำว จตุจักร กทม.10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ต่อ500 หรือ
http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html
ฉบับหน้ำจะนำท่ำนไปดู การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี ที่สถำนีวิจัยสิทธิพรกฤดำกร จ.ประจวบศีรีขนั ธ์ ครับ

