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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ

การปรับปรุงบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยเคมี
1. การปลูกพืชปุ๋ยสดคลุมดิน

www.ldd.go.th

ก

าแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศ
ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชทีม่ กี ารแข่งขันกับ
ต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพืน้ ทีภ่ าคใต้
ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็น
วัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรม เพื่อแปร
รูปเป็นผลิตภันฑ์ใช้ในการบริโภค
กาแฟ เป็นสินค้าเกษตรส่งออกของไทยที่มี
ปัญหาทางด้านคุณภาพ การปฏิบัติดูแลรักษาต้น
กาแฟ และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง
เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญเป็นอย่างมากต่อคุณภาพของกาแฟ
แม้ว่ากาแฟโรบัสต้าจะเป็นพืชที่มีการเก็บเกี่ยวเพียง
ปีละครัง้ และช่วงเวลาเก็บเกีย่ วสัน้ ๆ เพียง 2-3 เดือน
การปฏิบัติดูแลรักษาในระหว่างปีมีความสำคัญ แต่
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการตากแห้งเป็น

การปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น ระหว่ า งแถวต้ น กาแฟ
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำจัดวัชพืช ป้องกันการ
ชะล้างพังทลาย ช่วยรักษาความชุ่มชื่นของหน้าดิน
และช่วยเพิม่ อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารของพืชในดิน
พืชคลุมดินทีใ่ ช้ปลูกส่วนมากเป็นพืชตระกูลถัว่ ได้แก่
คาโลโปโกเนียมและเซนโตรซีมา่ ใช้เมล็ดพันธุอ์ ตั รา 1
กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูกกาแฟ 1 ไร่ ยกเว้นในพื้นที่
แห้งแล้งใช้อตั รา 1.5 กิโลกรัมต่อไร่
การปลูกพืชคลุมดินให้ใช้จอบขุดดินเป็นร่องลึก
ประมาณ 2-3 นิว้ ให้เป็นแถว 3 แถว โดยให้แถวริม
ที่อยู่ชิดแถวกาแฟอยู่ห่างจากแถวต้นกาแฟข้างละ 2
เมตร ส่วนแถวกลางให้อยู่ระหว่างกลางของแถวริม
ทั้งสองนำเมล็ดพืชคลุมดินโรยลงในร่องแล้วเกลี่ยดิน
กลบเมล็ด การปลูกพืชคลุมดินนี้จะลงมือปลูกพืช
คลุมดินก่อนหรือจะปลูกพร้อมๆกับปลูกกาแฟหรือ
หลังปลูกกาแฟแล้วก็ได้ แต่เพือ่ ความสะดวกและง่าย
ต่อการกำจัดวัชพืช ควรปลูกพืชคลุมดินหลังจากได้
เตรี ย มดิ น วางแนว และกะระยะปลู ก กาแฟเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

เรื่องสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพของกาแฟให้มีคุณภาพที่ดีตรงตาม
มาตรฐานกำหนด ไม่มปี ญ
ั หาทางด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และ
ต้องมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
ต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกลงด้วย

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ
2. การใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของต้นกาแฟ
การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมจะมีผลต่อการลดต้นทุน
การผลิ ต และการยกระดั บ คุ ณ ภาพผลผลิ ต กาแฟ
อย่างชัดเจน ซึง่ วิธกี ารดำเนินงานมีดงั นี้
3.1 การให้ปุ๋ยต้นกาแฟที่ยังไม่ให้ผลผลิต
โดยในระหว่างปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 จะเป็นช่วงทีต่ น้ กาแฟ
ยังไม่ให้ผลผลิต การให้ปยุ๋ ในระยะนี้ จะใช้ปยุ๋ สูตร 1515-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น/ปี และปุย๋ หมักอัตรา 20
กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครัง้ ในช่วงต้นฤดูฝนและ
กลางฤดูฝน
3.2 การให้ปุ๋ย
แก่ตน้ กาแฟทีใ่ ห้ผลผลิต
แล้ว โดยการให้ปยุ๋ แก่ตน้
กาแฟที่มีอายุตั้งแต่ 3
ปีขน้ึ ไปนัน้ จะใช้ปยุ๋ สูตร
13-31-21 อัตรา 500
กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครัง้
ในช่วงต้นฤดูฝนและกลางฤดูฝน และปุย๋ หมักอัตรา 20
กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครัง้ ในช่วงกลางฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝน

4. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
จะสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง
ได้จากเดิม 20-40 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลจาก : คูม่ อื การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน
และชนิดพืช
กรมพัฒนาที่ดิน มกราคม 2549



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-7563
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

การปลูกกาแฟจะปลูกเป็นหลุม เตรียมหลุม
ปลู ก กาแฟมี ข นาด กว้ า งxยาวxลึ ก ประมาณ
50x50x50 เซนติเมตร เมือ่ ขุดหลุมแล้วทำการรองก้น
หลุมด้วยปุย๋ คอก 3 กิโลกรัมต่อต้น คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ดีกบั ดินก้นหลุม และใส่ปยุ๋ หมัก 5 กิโลกรัมต่อต้นผสม
กับดินในหลุม
ปลูกหญ้าแฝกเป็นวงกลมล้อมรอบต้นกาแฟ
2 วง หญ้าแฝกวงแรกปลูกห่างจากหลุมกาแฟ เฉลีย่
30 เซนติเมตร หญ้าแฝกวงทีส่ องห่างจากวงแรก 50
เซนติเมตร จะปลูกก่อนหรือหลังกาแฟก็ได้ ให้ใช้
หญ้าแฝกพันธุ์ลุ่มตามที่แนะนำ
ในการเตรียมพืน้ ที่ เมือ่ ต้นหญ้าแฝกมีอายุ 46 เดือน สามารถตัดใบคลุมโคนต้นกาแฟได้ และเมือ่
รัศมีทรงพุ่มของต้นกาแฟเจริญเติบโตมาถึงหญ้าแฝก
วงแรก ให้แซะต้นหญ้าแฝกวงแรกออกนำมาขยาย
พันธุป์ ลูกเป็นวงทีส่ าม โดยปลูกห่างจากวงทีส่ อง 50
เซนติเมตร ทำเช่นนีท้ กุ ครัง้ เมือ่ ทรงพุม่ กาแฟไปถึงวง
หญ้าแฝก เมื่อต้นกาแฟเจริญเต็มที่จึงหยุดขยายวง
ปลูกหญ้าแฝก

3. การใส่ปยุ๋

