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บทคัดย่อ
การศึกษาและเปรี ยบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการและของกล้ากาแฟอาราบิกา้ 3 ระยะ ที่
ปลูกในระบบวนเกษตรภายใต้สภาพป่ าดิบเขาระดับต่าที่มีการฟื้ นฟูตามธรรมชาติ โดยทาการวางแปลงขนาด
20 x 20 เมตร แล้วเลื อกต้นแม่ไม้กาแฟจานวน 17 ต้น และวางแปลงตัวอย่างกล้าไม้ ขนาด 1 x 1 เมตร เพื่อ
สุ่ มกล้ากาแฟอาราบิกา้ 3 ระยะ ในแปลงตัวอย่าง ดาเนิ นการช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ผลการศึกษาพบว่า
การกระจายของกล้ากาแฟแปรผันตามระยะการเติบโต โดยระยะแรกคือ ใบผีเสื้ อมีการกระจายตัวแบบปกติ
ในลักษณะความสู งต้น ลักษณะน้ าหนักต้นแห้ง และลักษณะน้ าหนักรากแห้ง ส่ วนกล้าระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง
และระยะใบจริ งมีการกระจายตัวของข้อมูลแบบไม่ปกติในทุกลักษณะสัณฐานวิทยาที่ทาการศึกษา ในส่ วน
ของความแตกต่างของเปอร์ เซ็นต์ร่มเงาจากความสู งจากพื้นป่ าในแปลงศึกษา พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญยิง่ โดยบนเรื อนยอดต้นกล้า มีเปอร์ เซ็นต์ร่มเงาเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ในทรงพุ่มกาแฟต้น
แม่ และบนเรื อนยอดกาแฟต้นแม่ ตามลาดับ และการกระจายระหว่างกลุ่มของตัวอย่างกล้ากาแฟอาราบิกา้
ในแต่ละระยะ พบว่า ความสู งต้น ความยาวราก ขนาดความโตที่ระดับคอราก น้ าหนักแห้งต้น น้ าหนักราก
แห้ง และความเขียวใบ ไม่มีการกระจายแบบเดี ยวกันในทุกคู่ของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ทราบว่าในแต่ละช่ วง
การเจริ ญเติบโตของระยะกล้าทั้ง 3 ระยะ มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน แต่ส่วนของพื้นที่ใบเฉพาะ พบว่ามี
การกระจายแบบเดี ยวกันในกล้าไม้ท้ งั 3 ระยะ นั้นคื อเมื่ อกล้ากาแฟเจริ ญไปในแต่ละระยะ ส่ วนพื้ นที่ ใบ
เฉพาะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นได้วา่ กล้ากาแฟอาราบิกา้ ที่ปลูกในระบบวนเกษตรภายใต้สภาพป่ า
ดิบเขาระดับต่ า มีลกั ษณะสัณฐานวิทยาบางประการที่ มีความแตกต่างกันออกไปเช่ นเดี ยวกับการปลู กใน
พื้นที่กาแฟเชิงเดี่ยว เนื่องจากความต้องการด้านนิเวศวิทยาของพืชคล้ายคลึงกัน
คาสาคัญ: ลักษณะสัณฐานวิทยา กล้ากาแฟอาราบิกา้ 3 ระยะ ระบบวนเกษตร พื้นที่ใบเฉพาะ
สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ABSTRACT
This study was conducted to observe some morphological characteristics during three developmental stages
of coffee seedling found in agroforestry system under natural reforestation of lower montane forest. To collect data, a
20 m x 20 m plot were established and 17 mature coffee individuals were selected within this plot. The seedling
quadrat of 1 m x 1 m was set up under each selected individual mature coffee, and Arabica coffee seedlings were
randomly selected for data collecting during June 2018. The study found that the distribution of coffee seedling
varied with seedling stages, whereby during the butterfly leaf stage, the normal distribution was observed for shoot
length, shoot dry weight and root dry weight. During the butterfly leaf-true leaf stage and true leaf stage, seedling
distribution appeared as a non-normal distribution for all of the morphological characteristics included in the study.
When considered percentage of shading, it was found to be statistically different among the different canopy levels
with the seedlings canopy level having the highest average shading, followed by the mature Arabica tree level and
the top of mature Arabica coffee tree level having the lowest percentage of shading. Furthermore, examination of the
distribution among groups of Arabica seedling samples in each stage indicated that shoot length, root length, root
growth rate, shoot dry weight, root dry weight and leaf greenness had different distribution for every pair of samples.
This result suggested that there were different degrees of changes in growth during the three seedling stages. On the
specific leaf area, however, similar distribution pattern was observed among the Arabica coffee seedlings in all three
seedling stages. In other word, there was no change in specific leaf area though out the different seedling stages,
indicating that the Arabica coffee seedlings planted under agroforestry system within the lower montane forest are
variable in terms of their morphological characteristics, which are also apparent among coffee seedlings found in
monoculture system, which may be explained by their similarity in ecological niche.
Keywords: morphological characteristics, three seedling stages of Arabica coffee, agroforestry system, specific leaf area
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เหมาะสมต่ อการเจริ ญ เติ บ โต (Suteekanjanothai
and Chiarawipa, 2017)
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารศึ ก ษาการปลู ก กาแฟใน
สภาพป่ าธรรมชาติ โดยระบุวา่ สามารถให้ผลผลิต
และคุณภาพของกาแฟทั้งในด้านกลิ่นและรสชาติ
ที่ดีกว่าการปลู กกาแฟในสภาพกลางแจ้ง รวมไป
ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ทั้ง ในด้ า นการมี
ปริ มาณอิ น ทรี ยวัต ถุ สู งและธาตุ อ าหารอย่ า ง
เพี ย งพอต่ า งเป็ นปั จจัย ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
คุ ณ ภาพของกาแฟ นอกจากนี้ ก ารปลู กกาแฟใน
สภาพใต้ร่ม เงาจะท าให้ เมล็ ด กาแฟมี ระยะเวลา
การสะสมอาหารได้ม ากขึ้ น และสุ ก ช้า กว่า การ
ปลู ก ในสภาพกลางแจ้ ง (Nesper, 2017) โดย
ธรรมชาติแล้วกาแฟอาราบิกา้ เป็ นพืชที่ปรับตัวเข้า
กับ สภาพร่ ม เงาได้ ดี ใบกาแฟมี ค วามสามารถ
สังเคราะห์ แสงในที่ แสงน้อ ยได้ดี ก ว่ากลางแจ้ง
(Thaisantad et al., 2000) กาแฟเป็ นพืชที่ควรปลูก
โดยมีไม้บงั ร่ ม (Shade plant) แม้แต่ในป่ าที่กาแฟ
ขึ้นตามธรรมชาติ โดยกาแฟที่ ปลู กในร่ มเงาจะมี
อายุยืนยาว ใบกาแฟจะมีสีเขียวจัด เนื่ องจากใบมี
การสะสมของคลอโรฟิ ลล์ในปริ มาณมาก หากต้น
กาแฟได้ รั บ แสงแดดปริ มาณมากเปอร์ เซ็ น ต์
คลอโรฟิ ลล์ในใบมี น้อย และกาแฟมี การคายน้ า
จากใบมากทาให้มีอาการใบเหี่ ยวเฉา ส่ งผลให้ให้
ต้นกาแฟมีอตั ราการเติบโตช้าลง (Bosselmann et
al., 2009) โดยการปลู ก กาแฟในระบบการปลู ก
ชิ ด และภายใต้เรื อ นยอดป่ านั้ น มี ผ ลท าให้ ต้น
กาแฟมีการเจริ ญเติบโตได้ดี ส่ งผลให้ตน้ กาแฟมี
การเจริ ญเติบโตที่เกิดร่ มเงาซึ่ งกันและกัน ช่วยลด
ความเข้มแสง ทาให้ตน้ กาแฟมีประสิ ทธิ ภาพใน
การสั งเคราะห์ แสงได้ดีข้ ึ น และยังท าให้บ ริ เวณ
ของพื้นที่ปลูกมีความชื้ นเพิ่มขึ้น (Yimyam, 2000)

คานา
กาแฟเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ส าคัญ ที่ นิ ย ม
บริ โภคทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยปลู ก
มากบริ เวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
ซึ่ งกาแฟสายพั น ธุ์ อ าราบิ ก้ า (Arabica, Coffea
arabica L.) ปลู ก มากบริ เวณภาคเหนื อ ขณะที่
ภาคใต้เป็ นแหล่ งปลู ก กาแฟโรบัส ต้า (Robusta,
Coffea robusta L.Linden) ที่ ส าคัญ ของประเทศ
(Highland Coffee Research and Training Center,
1994) การที่กาแฟอาราบิกา้ สามารถปลูกในพื้นที่
ภาคเหนือได้ดี เป็ นเพราะพื้นที่มีสภาพอากาศและ
ภูมิประเทศที่ เหมาะสมแก่ ผลผลิ ต ซึ่ งในปั จจุบนั
กระแสความนิ ย มการบริ โภคกาแฟมี แ นวโน้ม
เพิ่มขึ้ น มี ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟเพิ่มสู งขึ้ น
ส่ งผลให้มูลค่ากาแฟที่เกษตรกรสามารถขายได้ใน
ตลาดสู งขึ้ นตามไปด้วย ซึ่ งหากเปรี ยบเที ยบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนแล้ว ไทยเป็ นประเทศ
ผู ้ ส่ งออกกาแฟอั น ดั บ ที่ 3 รองจากประเทศ
เวียดนาม และอินโดนี เซี ย โดยแนวโน้มการผลิต
กาแฟอาราบิ ก้าของโลกในปั จจุบนั มุ่งสู่ การผลิ ต
ในเชิ ง ระบบที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มมากขึ้ น
เป็ นการสนับสนุ นปลูกในพื้นที่ใต้เรื อนยอดป่ าซึ่ ง
แตกต่างจากในอดีตที่เน้นปลูกเชิ งเดี่ยว ตลอดจน
มี ร ะบบการรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต เข้ า มา
ก าหนดมาตรฐาน เช่ น มาตรฐานกาแฟอิ น ทรี ย ์
(Angkasith, 2002) แต่ ก ารผลิ ต กาแฟและการ
ขยายพื้นที่ปลูกยังคงมีอตั ราสู งขึ้นทั้ง 2 ชนิ ด และ
จ าเป็ นต้อ งปลู ก ภายใต้ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต เช่ น ความเข้มแสง
อุ ณ หภู มิ และความสู งระดั บ น้ าทะเล เป็ นต้ น
โดยเฉพาะการปลูกกาแฟร่ วมกับพืชอื่น ๆ เพื่อลด
ปริ มาณความเข้มแสงและปรับสภาพแวดล้อมให้
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โดยภายใต้สภาพที่ แสงเป็ นปั จจัยจากัด ต้นกาแฟ
มี ก ารตอบสนองทางสรี รวิท ยาเพื่ อ ปรั บ ตัวและ
แสดงออกทางสรี ร วิ ท ยาได้ แ ตกต่ า งกัน หลาย
ลัก ษณะ (Chiarawipa and Sirikantayakul, 2015)
และเมื่ อกาแฟปลู กในสภาพที่ มีพื ชมากกว่าสอง
ชนิ ด ขึ้ น ไป มัก ท าให้ มี ก ารปรั บ ตัวลัก ษณะทาง
กายภาพและสรี รวิท ยาของพื ช ปลู ก โดยเฉพาะ
ลักษณะสัณฐานวิทยาและสรี รวิทยาของใบ เช่ น
พื้ น ที่ ใบ ปลายใบ มุ ม ใบ ความกว้างและยาวใบ
ฯลฯ ซึ่ งเป็ นสิ่ งบ่งบอกถึงลักษณะการตอบสนอง
และการปรับตัวของพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
(Suteekanjanothai et al., 2017) ดังนั้น การศึ ก ษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้า
กาแฟอาราบิ ก้ า 3 ระยะ (ซึ่ งเป็ นระยะที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาที่รวดเร็ ว และเป็ น
ช่ ว งที่ ก ล้ า ก าแ ฟ มี ก าร ตั้ งตั ว แ ล ะ ท น ต่ อ
สภาพแวดล้อมได้) ที่ปลูกภายใต้สภาพป่ าดิบเขา
ร ะ ดั บ ต่ าอ าจ ท าให้ ท ร าบ ถึ ง ส ภ าว ะ ก าร
เปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะช่ วงระยะของกล้า กาแฟ
เพื่ อเป็ นองค์ความรู ้ท างนิ เวศวิท ยาและการปลู ก
กาแฟอาราบิ ก้า ในระบบวนเกษตร ซึ่ งอาจเป็ น
ข้อมูลสนับสนุ นการลดพื้นที่ ปลู กกาแฟเชิ งเดี่ยว
ในภาคเหนือของประเทศได้

แตะ อ าเภอจอมทอง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ส านั ก
บริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
2. การเก็บข้ อมูล (data collection)
2.1 การเก็บข้อมูลกาแฟ
1) วางแปลงตัว อย่า งขนาด 20 เมตร x
20 เมตร เพื่ อ คัด เลื อ กต้ น แม่ ไ ม้ ก าแฟ (mature
coffee trees) โดยคั ด เลื อ กจากขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของลาต้น (Size class) จานวน 8 ขนาด
ได้ แ ก่ ขนาด 3.1-4, 4.1-5, 5.1-6, 6.1-7, 7.1-8,
8.1-9, 9.1-10, 10.1-11 และ 11.1-12 เซนติ เมตร
ตามลาดับ
2) วางแปลงขนาด 1 เมตร x 1 เมตร
ภายใต้ตน้ แม่กาแฟตัวอย่าง และทาการสุ่ มต้นกล้า
กาแฟ 3 ระยะ คือ ระยะใบผีเสื้ อ (Butterfly stage)
ระยะใบผี เสื้ อใบจริ ง (True leaf-butterfly leaf)
และระยะใบจริ ง (True leaf) ตามล าดับ โดยสุ่ ม
เลื อ ก 5 ต้ น ต่ อ ระยะ รวมทั้ ง หมด 15 ต้น โดย
กาหนดให้เป็ น ระยะใบผีเสื้ อ (A, B และC) ระยะ
ใบผี เสื้ อใบจริ ง (D, E และ F) และระยะใบจริ ง
(G, H และI) (Figure 1)
3) ท าการนั บ จ านวนใบผี เสื้ อ และใบ
จริ งในแต่ละระยะของต้นกล้า วัดขนาดลาต้นของ
ต้น กล้าโดยใช้เวอร์ เนี ย เทอร์ โ มพสาสติ ก แบบ
ดิ จิ ต อ ล แ ล ะ น าเค รื่ อ งวั ด ค่ าค ล อ โร ฟิ ล ล์
(Chlorophyll Meter SPAD-502 Plus) วัด ใบของ
ต้นกล้ากาแฟเพื่อประเมินความเขียวใบ โดยวัดค่า
ทุ ก คู่ ใ บแล้วหาค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ต้น กล้า (Table 1) น า
ตัวอย่างที่ได้มาเข้าตูอ้ บลมร้อน (Hot Air Oven) ที่
อุณหภู มิ 80 องศาเซลเซี ยส เวลา 72 ชั่วโมง เมื่ อ
อบเสร็ จ แล้วท าการตัด แยกรากและล าต้น ส่ ว น
เหนื อดิน แล้วชัง่ น้ าหนักจดบันทึกและนาตัวอย่าง

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา (study area)
ตั้งอยู่ในพื้ น ที่ ดอยสองเมี ย (สองเมื อง)
ตาบลดอยแก้ว อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่
บริ เวณบ้ า นขุ น แตะ เขตป่ าอุ ท ยานแห่ งชาติ
อ อ บ ห ล ว ง มี ค ว า ม สู ง 1,199 เม ต ร จ า ก
ระดับ น้ าทะเลปานกลาง แปลงศึ ก ษาอยู่ภ ายใต้
โครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดาริ บา้ นขุน
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Figure 1 Seedling stages of Arabica coffee under lower montane forest condition in study area
Table 1 Morphological characteristics of seedling stages of Arabica coffee (assessment and methods)
Morphological characteristics
Shoot length (cm)
Root length (cm)
Stem diameter; D0 (mm)
Leave dry weight (g)
Stem dry weight (g)
Root dry weight (g)
Leaf greenness values (SPAD)
Specific leaf area; SLA (cm-2 g-1)

Methods
Shoot length was measured at from the base of shoot to the tip of the last leaf.
Root length was measure from the root-shoot junction to the tip of the longest
root.
Stem diameter was measured at middle of seedling stem using a digital vernier
caliper.
Leaves, shoots and roots taken then oven dried at 72 oC for 105 hours and dry
weight were measured by using digital balance.
The leaf greenness values were measured in each leaf (seedlings) using a SPAD502 chlorophyll meter (Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan).
Leaf area were analyzed by ImageJ program from leave dry and specific leaf
area (SLA) were calculated by LA / LW.

ต้นกล้าอบที่อุณหภูมิ 105 O C เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง
แล้วชัง่ น้ าหนักจดบันทึกน้ าหนักแห้ง

วัด บริ เวณเรื อ นยอดต้น กล้า และพื้ น ที่ โ ล่ ง แจ้ง
พร้ อมกัน โดยวัด 3 ครั้งต่อแปลงตัวอย่างกล้าไม้
ตลอดจนวัด ระดั บ แสงบริ เวณเรื อนยอดและ
ภายใต้ทรงพุ่มของกาแฟต้นแม่ โดยเปรี ยบเที ยบ
กั บ พื้ น ที่ โ ล่ ง แจ้ง ในขณะนั้ น และระดั บ แสง
บริ เวณเรื อนยอดของต้น กล้า ระดับ แสงบริ เ วณ

2.2 การเก็บข้อมูลปั จจัยแวดล้อม
1) วัด ค่ า ความเข้ม แสง (light intensity)
โดยใช้เครื่ องวัดระดับแสง (Lux/Fc Light Meter)
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เรื อนยอดกาแฟต้นแม่ และในทรงพุ่มของกาแฟ
ต้นแม่ ตามลาดับ
2) ท าการถอนต้นกล้าตัวอย่าง วัดความ
สู งและความยาวราก และนาใส่ ถุงกระดาษโดยถุง
จะเขี ย นรายละเอี ย ดของข้อ มู ล เช่ น ชื่ อ ต้น แม่
ระยะของต้นกล้าลาดับต้น (ต้นที่ 1-5)
3) ท าการวัด พื้ น ที่ ใ บด้ว ยการแสกนใบ
ทุ ก ใบของกล้า กาแฟด้ว ยเครื่ อ งแสกน จากนั้ น
ประเมินพื้นที่ใบแห้งด้วยโปรแกรม Image J เพื่อ
ใช้คานวณพื้นที่ ใบเฉพาะ (Specific leaf area) ซึ่ ง
สัดส่ วนของพื้นที่ใบ (cm2) และน้ าหนักใบ (g)

ตามลาดับ ความยาวราก ในระยะใบผีเสื้ อ ระยะ
ใบผี เสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย
5 .3 0 ±2 .7 1 , 8 .6 7 ±2.83 แ ล ะ 1 0 .4 5 ±4.15
เซนติ เมตร ตามลาดับ ขนาดความโตที่ระดับ คอ
ราก ในระยะใบผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และ
ระยะใบจริ ง มีค่าเฉลี่ย 1.73±0.57, 1.32±0.24 และ
1.65±0.38 มิลลิ เมตร ตามลาดับ น้าหนักแห้ งต้ น
ในระยะใบผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะ
ใบจริ ง มีค่าเฉลี่ย 0.078±0.018, 0.141±0.016 และ
0.202±0.053 กรัม ตามลาดับ น้าหนักแห้ งราก ใน
ระยะใบผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบ
จริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 0.016±0.081, 0.039±0.016 และ
0.081±0.068 กรั ม ตามล าดับ ความเขี ย วใบ ใน
ระยะใบผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบ
จริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 36.82±8.96, 42.74±5.02 และ
45.92±4.34 ตามลาดับ พื้นที่ใบเฉพาะ ในระยะใบ
ผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ ง มี
ค่ า เฉลี่ ย 230.57±40.25, 275.87±49.22 และ
277.69±53.55 เซนติ เ มตร -2 กรั ม -1 ตามล าดั บ
(Table 2)

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความผัน แปรด้ า นสั ณ ฐานวิ ท ยาบาง
ประการของกล้ากาแฟอาราบิ ก้า 3 ระยะเพื่ อหา
ก ารก ระ จาย ตั ว ข อ งลั ก ษ ณ ะ สั ณ ฐ าน ด้ ว ย
Histogram และทดสอบการกระจายแบบปกติ
(Normality test) ของกล้ากาแฟทั้ง 3 ระยะ ด้วยวิธี
Shapiro-Wilk normality test จากนั้นเปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่ า งของเปอร์ เ ซ็ นต์ ร่ มเงาด้ ว ยวิ ธี
Kruskal-Wallis Test และเปรี ยบเทียบการกระจาย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกล้ากาแฟอาราบิ กา้ 3 ระยะ
ด้วยวิธี Two-Sample Kolmogorov-Smirnov test

2. ความผัน แปรด้ านสั ณ ฐานวิท ยาบางประการ
ของกล้ากาแฟอาราบิก้า 3 ระยะ
2.1 การกระจายของความสู งต้นของกล้า
กาแฟอาราบิกา้ ทั้ง 3 ระยะ โดยรวมมีความสู งต้น
สู งสุ ดใน ชั้ น ความสู ง 10.0-12.5 เซ น ติ เมตร
รองลงมาคื อ ชั้ นความสู ง 12.5-15.0, 15.0-17.5,
17.5-20.0, 7.5-10.0, 20.0-22.5, 22.5-25.0, 25.027.5, 5.0-7.5, 2.5-5.0 และ 27.5-30.0 เซนติ เมตร
ตามล าดับ เมื่ อพิ จารณาความสู งกล้ากาแฟอารา
บิ ก้าทั้ง 3 ระยะ พบว่าการกระจายของความสู ง
ของกล้าระยะใบผีเสื้ อ มีความสู งต้นสู งสุ ดในชั้น

ผลและวิจารณ์
1. ลักษณะทางสั ณฐานวิทยาบางประการของกล้ า
กาแฟอาราบิก้า
จากการสุ่ มตัวอย่างกล้ากาแฟอาราบิกา้ ที่
ปลู กภายใต้สภาพป่ าดิ บเขาระดับต่ าพบว่า ความ
สู งต้ นในระยะใบผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และ
ระยะใบจริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 10.86±1.40,
1 4 .4 2 ±1.81 แ ล ะ 1 8 .2 6 ±2.79 เซ น ติ เม ต ร
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ความสู ง 10.0-12.5 เซนติเมตร กล้าระยะใบผีเสื้ อใบจริ ง พบมากที่สุดที่ช้ นั ความสู ง 12.5-15.0

เซนติเมตร และกล้าระยะใบจริ ง พบมากที่สุ ดที่
ชั้นความสู ง 15.0-17.5 เซนติเมตร

Table 2 Quantitative data of some morphological characteristics
Seedling stages of Arabica coffee
Independence variables

Data

Average
Shoot length (cm)
Maximum
Minimum
Average
Root length (cm)
Maximum
Minimum
Average
Stem diameter; D0 (mm)
Maximum
Minimum
Average
Stem dry weight (g)
Maximum
Minimum
Average
Root dry weight (g)
Maximum
Minimum
Average
Leaf greenness values (SPAD) Maximum
Minimum
Average
-2 -1
Specific Leaf Area (cm g ) Maximum
Minimum

Butterfly
stage
10.86
13.90
7.40
5.30
13.70
1.40
1.73
2.90
0.60
0.0781
0.1188
0.0397
0.0161
0.0469
0.0027
36.82
56.80
10.70
230.57
452.79
103.25

2.2 การกระจายของความยาวรากของ
กล้ากาแฟอาราบิ ก้าทั้ง 3 ระยะ โดยรวมมี ค วาม
ย า ว ร า ก สู ง สุ ด ใ น ชั้ น ค ว า ม ย า ว 7.0-10.5
เซนติ เมตร หากพิ จารณาตามความยาวรากของ
กล้ากาแฟอาราบิกา้ ทั้ง 3 ระยะ พบว่าการกระจาย

True leaf-butterfly leaf

True leaf

Average

14.42
25.40
4.20
8.67
17.50
4.00
1.32
2.10
0.90
0.1414
0.3787
0.0177
0.0393
0.0845
0.0102
42.74
56.10
24.30
275.87
428.75
185.83

18.26
27.90
12.00
10.45
28.00
4.00
1.65
2.80
1.10
0.2020
0.5654
0.0624
0.0813
0.4340
0.0129
45.92
56.90
32.30
277.69
433.56
202.06

14.51
22.40
7.87
8.14
19.73
3.13
1.57
2.60
0.87
0.1405
0.3543
0.0399
0.0456
0.1885
0.0086
41.83
56.60
22.43
261.38
438.37
163.71

ของความยาวรากของกล้าระยะใบผีเสื้ อ มีความ
ยาวรากสู งสุ ดในชั้นความยาว 3.5-7.0 เซนติเมตร
กล้าระยะใบจริ ง-ใบผีเสื้ อ พบมากที่สุดที่ช้ นั ความ
ยาว 7.0-10.5 เซนติเมตร และกล้าระยะใบจริ ง พบ
มากที่สุดที่ช้ นั ความยาว 7.0-10.5 เซนติเมตร
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2.3 การกระจายของขนาดความโตที่
ระดับคอรากของกล้ากาแฟทั้ง 3 ระยะ โดยรวมมี
ขนาดความโตสู งสุ ดในชั้นขนาดความโต 1.0-1.5
มิลลิเมตร หากพิจารณาตามขนาดความโตที่ระดับ
คอรากของกล้ากาแฟอาราบิ กา้ ทั้ง 3 ระยะ พบว่า
การกระจายของขนาดความโตที่ระดับคอรากของ
กล้ า ระยะใบผี เสื้ อ มี ค วามยาวโตสู ง สุ ด ในชั้ น
ขนาดความโต 1.5-2.0 มิ ล ลิ เมตร กล้า ระยะใบ
ผี เสื้ อ-ใบจริ ง พบมากที่ สุ ด ที่ ช้ ัน ขนาดความโต
1.0-1.5 มิ ล ลิ เมตร และกล้าระยะใบจริ ง พบมาก
ที่สุดที่ช้ นั ความโต 1.0-1.5 มิลลิเมตร
2.4 การกระจายของน้ าหนักแห้งต้นของ
กล้ากาแฟทั้ง 3 ระยะ โดยรวมมี น้ าหนักแห้งต้น
สู งสุ ดในชั้นน้ าหนัก 0.05-0.10 กรัม เมื่อพิจารณา
น้ า หนัก แห้ ง ต้น กล้า กาแฟอาราบิ ก้าทั้ง 3 ระยะ
พบว่าการกระจายของน้ า หนัก แห้ ง ต้น ของกล้า
ระยะใบผี เสื้ อ มี น้ าหนั ก แห้ ง ต้น สู งสุ ดในชั้ น
น้ าหนัก 0.05-0.10 กรัม กล้าระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง
และ กล้าระยะใบจริ ง พบมากที่สุดที่ ช้ นั น้ าหนัก
0.10-0.15 และ 0.05-0.10 กรัม ตามลาดับ
2.5 การกระจายของน้ าหนักแห้งรากของ
กล้ากาแฟทั้ง 3 ระยะ โดยรวมแล้วมีน้ าหนักแห้ง
รากสู งสุ ดในชั้ นน้ าหนั ก 0.00-0.05 กรั ม หาก
พิจารณาตามน้ าหนักแห้งรากของกล้ากาแฟอารา
บิ ก้าทั้ง 3 ระยะ พบว่า การกระจายของน้ าหนัก
แห้งรากของกล้าระยะใบผีเสื้ อ มีน้ าหนักแห้งราก
สู งสุ ดในชั้นน้ าหนัก 0.00-0.05 กรัม กล้าระยะใบ
ผีเสื้ อ-ใบจริ ง พบมากที่สุดที่ช้ นั น้ าหนัก 0.00-0.05
กรั ม และกล้ า ระยะใบจริ ง พบมากที่ สุ ดที่ ช้ ั น
น้ าหนัก 0.05-0.10 กรัม
2.6 การกระจายของความเขี ย วใบของ
กล้า กาแฟทั้ง 3 ระยะ โดยรวมมี ค วามเขี ย วใบ

สู ง สุ ดในชั้น ความเขี ย ว 40-45 เมื่ อ พิ จารณาตาม
ความเขียวใบของกล้ากาแฟอาราบิ กา้ ทั้ง 3 ระยะ
พบว่าการกระจายของความเขียวใบของกล้าระยะ
ใบผีเสื้ อ มี ค วามเขี ย วใบสู งสุ ดในชั้น ความเขี ย ว
35-40 กล้าระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง พบมากที่ สุ ด ที่
ชั้น ความเขี ย ว 40-45 และกล้า ระยะใบจริ ง พบ
มากที่สุดที่ช้ นั ความเขียว 45-50 (Figure 2)
2.7 การกระจายของพื้ นที่ ใบเฉพาะของ
กล้ากาแฟทั้ง 3 ระยะ โดยรวมมี พ้ื น ที่ ใ บเฉพาะ
สู งสุ ดในชั้นพื้นที่ 220-250 เซนติเมตร2 กรัม-1 เมื่อ
พิ จารณาตามพื้ นที่ ใบเฉพาะของกล้ากาแฟอารา
บิกา้ ทั้ง 3 ระยะ พบว่าการกระจายพื้นที่ใบเฉพาะ
ของกล้าระยะใบผีเสื้ อ มี พ้ืนที่ใบเฉพาะสู งสุ ดใน
ชั้นพื้นที่ 220-250 เซนติเมตร2 กรัม-1 กล้าระยะใบ
ผี เสื้ อ-ใบจริ ง พบมากที่ สุ ด ที่ ช้ ัน พื้ น ที่ 220-250
เซนติเมตร2 กรัม-1 และกล้าระยะใบจริ ง พบมาก
ที่ สุ ดที่ ชั้ น พื้ นที่ 220-250 เซ นติ เ มตร 2 กรั ม -1
(Figure 3)
3. การทดสอบการกระจายแบบปกติ (Normality
test) ของกล้ากาแฟอาราบิก้า 3 ระยะ
จากการทดสอบการกระจายแบบปกติ
ด้วยวิธี Shapiro-Wilk เพื่อทดสอบว่าลักษณะทาง
สั ณ ฐานใดของกล้า กาแฟอาราบิ ก้า ในระยะใบ
ผีเสื้ อ ระยะใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ ง มี
การกระจายตัว แบบปกติ (Normal distribution)
และการกระจายตัว แบบไม่ ป กติ (Non-normal
distribution) ผลการทดสอบ แสดงลักษณะความ
สู งต้นของกล้ากาแฟอาราบิ กา้ ในระยะใบผีเสื้ อมี
การกระจายแบบปกติ ส่ วนของระยะใบผีเสื้ อ-ใบ
จริ ง และระยะใบจริ งมีการกระจายแบบไม่ปกติ
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Butterfly leaf

True leaf-butterfly leaf

No. of Arabica coffee seedling (stem)

n = (75)

n = (73)

n = (75)

True leaf

n = (223)

Total

Leaf greenness values (SPAD)
Figure 2 Variation of leaf greenness values (SPAD) of Arabica coffee seedling three stages
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10
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100

160

220
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2 -1

Specific leaf area (SLA, cm g )

Figure 3 Variation of specific leaf area of Arabica) coffee seedling three stages
ความยาวราก มี ก ารกระจายตัวแบบไม่ ป กติ ใ น
กล้ า กาแฟอาราบิ ก้ า ทั้ ง 3 ระยะ เช่ น เดี ย วกั บ
ลัก ษณะขนาดความโตที่ ร ะดับ คอรากที่ มี ก าร
กระจายตัวแบบไม่ปกติ ในกล้ากาแฟทั้ง 3 ระยะ
น้ าหนักแห้งต้น ของกล้ากาแฟอาราบิกา้ ในระยะ

ใบผี เสื้ อ มี ก ารกระจายแบบปกติ ส่ วนระยะใบ
ผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ งมีการกระจายแบบ
ไม่ ป กติ ลักษณะน้ าหนัก แห้งราก มี การกระจาย
แบบไม่ ป กติ ใ นกล้า กาแฟอาราบิ ก้า ทั้ง 3 ระยะ
ลักษณะความเขียวใบ ของกล้ากาแฟอาราบิกา้ ใน
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ระยะใบผีเสื้ อ มี การกระจายแบบปกติ ส่ วนของ
ระยะใบผี เสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ ง มี ก าร
กระจายแบบไม่ ป กติ ลัก ษณะพื้ น ที่ ใบเฉพาะ มี
การกระจายตัวแบบไม่ปกติในกล้ากาแฟอาราบิกา้
ทั้ง 3 ระยะ ขณะที่ ค วามสู ง ต้น น้ าหนัก แห้ ง ต้น
และความเขียวใบของกล้ากาแฟอาราบิกา้ ในระยะ
ใบผีเสื้ อ ที่มีการกระจายแบบปกติ (Table 3)
จากการทดสอบการกระจายตั ว ของ
ลัก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของกล้า กาแฟ ว่ า มี
ลัก ษณะสั ณ ฐานบางลัก ษณะในบางระยะมี ก าร
กระจายแบบปกติ ซึ่ งเป็ นสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยได้แ ก่
และเมื่ อ พิ จ ารณาลัก ษณะสั ณ ฐานวิท ยาในกล้า
กาแฟอาราบิ ก้าแต่ ล ะระยะที่ มี ก ระจายแบบไม่
ปกติ พบว่ามีสัดส่ วนที่มากกว่าซึ่ งอาจเกิดจากการ
ปรับตัวทางด้านสัณฐานวิทยาของใบ เนื่องจากใบ
ที่ อยู่ในร่ ม เงามี ข นาดใหญ่ ก ว่าใบที่ อยู่ในสภาพ
กลางแจ้ง เป็ นผลมาจากการเพิ่มพื้นที่ใบในการรับ
แสงเพิ่มมากขึ้ นภายใต้สภาวะจากัด (Franck and
Vaast, 2009) จากรายงานของ Alemu and Boke
(2017) ที่ศึกษากล้ากาแฟอาราบิกา้ พันธุ์พ้นื เมืองที่
ปลู ก ในพื้ น ที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ มี ส ภาพแวดล้อ ม
คล้ า ยคลึ ง กัน นั้ นมี ล ัก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
ได้แก่ ความสู ง ต้น ความยาวใบ จานวนใบและ
พื้ น ที่ ใ บ แตกต่ า งกัน ตามแต่ ล ะสายพัน ธุ์ โดย
พบว่า ความสู ง ของกล้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี
นัยสาคัญยิ่งกับความกว้างของใบ และ ความยาว
ใบของกล้ากาแฟอาราบิกา้ มีความสัมพันธ์อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ยิ่ ง กั บ ความกว้า งของใบ Kufa and
Burkhardt (2015) รายงานว่ากล้ากาแฟอาราบิ ก้า
ในสภาพกลางแจ้ง ส่ งผลให้พ้นื ที่ใบเฉพาะ (SLA)
และสัดส่ วนระหว่างมวลใบแห้งทั้งหมดกับมวล

แห้ ง ทั้ ง หมดของต้น กล้ า หรื อ Leaf mass ratio
(LMR) ลดลงอย่างมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กล้า
กาแฟอาราบิ ก้าในสภาพร่ ม เงา แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ก าร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ งม ว ล ข อ งใ บ แ ท น ที่ ก าร
เจริ ญ เติ บ โตในส่ วนอื่ น ๆ เนื่ อ งจากมี ความต่ า ง
ทางสายพัน ธุ์ แต่ ห ากเป็ นพัน ธุ์ เดี ย วกัน แล้ว มี
ความแตกต่ างอาจเกิ ดเนื่ องจากการปรั บ ตัวของ
กล้า กาแฟเอง หรื อ มี ค วามเชื่ อ มโยงจากต้น แม่
(Phylogenetic and microenvironment)
4. เปอร์ เซ็นต์ ความเป็ นร่ มเงา
จากการเก็บข้อมูลด้านเปอร์ เซ็นต์ร่มเงาที่
ส่ องถึ งบนเรื อนยอดต้นกล้า บนเรื อนยอดกาแฟ
ต้น แม่ แ ละในทรงพุ่ ม กาแฟต้น แม่ และท าการ
ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี Kruskal-Wallis Test พ บ ว่ า
เปอร์ เซ็ นต์ร่มเงามีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง (Figure 4) โดยบนเรื อนยอดต้นกล้า
มี เปอร์ เซ็ น ต์ร่ม เงาเฉลี่ ย สู งสุ ด รองลงมาคื อ ใน
ทรงพุ่ม กาแฟต้นแม่ และบนเรื อนยอดกาแฟต้น
แม่ ตามล าดั บ โดยมี เปอร์ เซ็ น ต์ ร่ ม เงาเฉลี่ ย ที่
99.38, 98.88 และ 95.49 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดับ
โดยเมื่ อพิจารณาถึ งค่าสู งสุ ดของทั้ง 3 จุดการวัด
แล้ว พบว่ามี ค่ า สู ง สุ ด 99.60, 99.64 และ 99.71
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และค่าต่ าสุ ด 99.08, 80.78
และ 97.83 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดั บ (Figure 4)
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ Chiarawipa and Sirikantayakul
(2015) ที่ ก ล่ าวว่าสภาพกลางแจ้ง มี ค่ าความเข้ม
แสงอยูใ่ นช่วง 953.47 – 1,355.73 mol m-2 s-1 ซึ่ ง
สู งกว่าสภาพร่ มเงาบริ เวณทรงพุม่ ของต้นกาแฟโร
บัสตาตลอดทั้งวันโดยมี เปอร์ เซ็ นต์ร่มเงาสู งกว่า
อยูใ่ นช่วง 78.61 – 90.82 เปอร์เซ็นต์
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Table 3 The result of normality test by Shapiro-Wilk normality test. Abbreviates indicated for shoot length (SL),
root length (RL), basal diameter (D0), stem dry weight (STW), root dry weight (RDW), leaf greenness value
(LGV), and specific leaf area (SLA), respectively.
Shapiro-Wilk normality test
SL

RL

D0

SDW

RDW

(cm)
0.9858
0.5678

(mm)
0.96288
0.02703
*

(g)
0.97756
0.2039

(g)
0.98514
0.5286

ns

(cm)
0.92472
0.00026
***

ns

W

0.92698

0.91446

0.93118

P-value
Sig.

0.0004
***

0.0001
***

W

0.94764

P-value

Seedling stages

Butterfly leaf

True leafbutterfly leaf

True leaf

Total

LGV

SLA
(cm-2 g-1)

ns

0.88657
0.01616
*

0.88657
0.01616
*

0.93031

0.94955

0.92659

0.92659

0.00063
***

0.00057
***

0.005477
***

0.03544
*

0.03544
*

0.88482

0.93165

0.85918

0.96915

0.90727

0.90727

0.003711

5.45 x 10-6

0.00055

6.58 x 10-7

0.06394

0.01969

0.01969

Sig.

**

***

***

***

*

*

*

W

0.94502

0.93664

0.95023

0.79482

0.93849

0.94619

0.94619

5.93 x 10-7

2.20 x 10-6

4.45 x 10-8

0.002099

0.002099

***

***

**

**

W
P-value
Sig.

P-value 1.81 x 10-7 3.04 x 10-8

***
***
***
Sig.
Remark; Significantly level; * p ,< 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0.001
W = Shapiro-Wilk normality test

ซึ่ ง Thaisantad et al. (2000) กล่ าวว่า ระดับความ
รุ นแรงของอาการเกิ ดโรคต่าง ๆ ของกาแฟที่ปลู ก
ในสภาพกลางแจ้งนั้น มี ระดับ ความรุ น แรงที่ สู ง
กว่ า กาแฟ ที่ ป ลู กใน ส ภาพ ร่ มเงา เนื่ องจาก
ระยะห่ างของต้ น กาแฟเชิ งเดี่ ย วที่ เ ป็ นชนิ ด
เดียวกันและชิ ดกันมาก โดยกาแฟที่ปลูกในสภาพ
ร่ มเงาสู งมากกว่าสภาพกลางแจ้งและร่ มเงาปาน
กลางจะพบศัตรู ได้แก่ ใบจุดสาหร่ าย และแมลง
กัดใบและมีอาการขาดธาตุแมกนี เซี ยมไม่ต่างจาก
ที่ ร่ม เงาปานกลาง แต่ อย่างไรก็ ตามระดับ ความ
รุ นแรงของอาการเกิ ดโรคต่าง ๆ ของกาแฟที่ปลู ก

ในสภาพกลางแจ้งนั้น มี ระดับ ความรุ น แรงที่ สู ง
กว่ากาแฟที่ปลู กในสภาพร่ มเงา ซึ่ ง Soto-Pinto et
al. (2000) ไ ด้ ศึ ก ษ าเกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
นิ เวศวิ ท ยาของกาแฟที่ ป ลู ก ในสภาพร่ ม เงาป่ า
พบว่าเปอร์ เซ็นต์ร่มเงาและความหนาแน่นของต้น
กาแฟส่ งผลโดยตรงต่อผลผลิตของกาแฟที่ดีที่สุด
ในช่ วงของเปอร์ เซ็ นต์ร่มเงาที่ 40 -50 เปอร์ เซ็นต์
ทั้งนี้ การปลู กกาแฟใต้เรื อนยอดที่มีปริ มาณความ
เข้ม ของแสงไม่ ม ากยังส่ งผลต่ อการเติ บ โต และ
ผลผลิ ต ของกาแฟได้ ดี ก ว่ า พื้ น ที่ ป ลู ก เชิ ง เดี่ ย ว
(Sungpalee et al., 2017)
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Figure 4 Percentage of shade in study area (** p < 0.01)
ลัก ษณะสั ณ ฐานและสรี รวิ ท ยาของใบกาแฟ
พบว่า ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติก ัน
ระหว่างปริ มาณปุ๋ ย โดยเฉพาะค่าพื้นที่ใบ น้ าหนัก
แห้งใบ ส่ วน Worku and Astatkie (2010) รายงาน
ว่าสภาพความเครี ยดจากการขาดน้ าของกล้ากาแฟ
อาราบิ ก้า ส่ งผลต่ อ พื้ น ที่ ใ บเฉพาะ (SLA) ลดลง
ในขณะที่ น้ าหนั ก แห้ ง รวมและความสู งต้ น
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ Chiarawipa
and Sirikantayakul (2015) กล่ า วว่า ลัก ษณะของ
แผ่น ใบของต้น กาแฟโรบัส ต้าในสภาพร่ ม เงามี
ลักษณะสี เขียวเข้ม และมีใบขนาดใหญ่ แต่กลับมี
น้ าหนัก น้ อยกว่าสภาพกลางแจ้ง นอกจากนี้ ใน
สภาพร่ ม เงาใบกาแฟมี ก ารปรั บ ตัวด้านลัก ษณะ
สัณฐานวิทยาของใบ เช่ น แผ่นใบบางลงเพื่อลด
การบังแสงในทรงพุม่ หรื อการขยายขนาดแผ่นใบ
เพื่อให้สามารถได้รับแสงเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับ
เอนเอียงเข้าหาแสงและขยายขนาดพื้นที่ใบที่เพิ่ม
มากขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ Willey (2016)
ที่ แสดงให้เห็ นว่าพื้ นที่ ใบเฉพาะ (SLA) นั้นเป็ น
ดัชนี บ่งบอกถึ งลักษณะการเรี ยงตัวที่สามารถบ่ง
บอกถึงความหนาบางและความหนาแน่นของใบ

5. การเปรียบเทียบการกระจายระหว่ างกลุ่ม
ตัวอย่างกล้ากาแฟอาราบิก้า 3 ระยะ
จากการทดสอบการกระจายระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างกล้ากาแฟอาราบิกา้ ในแต่ละระยะ ด้วยวิธี
Two-Sample Kolmogorov-Smirnov test สามารถ
จับกลุ่มเพื่อทดสอบการกระจายจากระยะกล้าได้
จานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) ระยะใบผีเสื้ อ และใบผีเสื้ อใบจริ ง 2) ระยะใบผีเสื้ อ และระยะใบจริ ง และ 3)
ใบผีเสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ ง พบว่าความสู ง
ต้น ความยาวราก ขนาดความโตที่ ระดับ คอราก
น้ าหนักแห้งต้น น้ าหนักรากแห้ง และความเขี ยว
ใบ ไม่มีการกระจายแบบเดียวกันในทุกคู่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการทดสอบท าให้ท ราบว่าในแต่ ล ะ
ช่ ว งการเติ บ โตของระยะกล้า ทั้ง 3 ระยะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงแตกต่ างกัน ยกเว้น พื้ น ที่ ใบเฉพาะ
(Specific leaf area, SLA) ที่ พ บว่ า มี ก ารกระจาย
แบบเดี ย วกัน ในกล้ากาแฟอาราบิ ก้า ทั้ง 3 ระยะ
นั้นคือเมื่อกล้ากาแฟเจริ ญไปในแต่ละระยะ พื้นที่
ใบเฉพาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป (Table 4)
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม Suteekanjanothai and
Chiarawipa (2017) ได้ศึกษาผลของการให้ปุ๋ยต่อ
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Table 4 Comparing distribution between sample groups of Arabica seedling in three stages by TwoSample Kolmogorov-Smirnov tests (D).
Variables

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov test

Seedling stages

D

P-value

Sig.

Alpha

Shoot length (cm.)

B & TB
B&T
TB & T

0.65863
0.92000
0.49973

2.30 x 10-14
2.20 x 10-16
1.89 x 10-8

***
***
***

0.001
0.001
0.001

Root length (cm)

B & TB
B&T
TB & T

0.58265
0.64000
0.28493

2.47 x 10-11
9.12 x 10-14
0.004925

***
***
**

0.001
0.001
0.01

Stem diameter; D0
(mm)

B & TB
B&T
TB & T

0.53187
0.24000
0.40457

1.63 x 10-14
0.026600
1.10 x 10-5

***
*
***

0.001
0.05

Stem dry weight (g)

B & TB
B&T
TB & T

0.66155
0.78667
0.30155

1.73 x 10-14
2.20 x 10-16
0.002394

***
***
**

0.001
0.001
0.01

Root dry weight (g)

B & TB
B&T
TB & T

0.74301
0.85333
0.40785

2.20 x 10-16
2.20 x 10-16
9.04 x 10-6

***
***
***

0.001
0.001
0.001

Leaf greenness values

B & TB
B&T
TB & T

0.48858
0.61333
0.36603

4.27 x 10-8
1.12 x 10-12
9.91 x 10-5

***
***
***

B & TB
Specific Leaf Area (cmB&T
2 -1
g)
TB & T

0.34604

0.091750

ns

0.32492
0.14934

0.117200
0.904400

ns
ns

0.001
0.001
0.001
-

0.001

-

Remark: B = Butterfly leaf, TB = True leaf-butterfly leaf, T = True leaf
* p ,< 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0.001

ที่มีผลต่อการกระจายและการส่ องผ่านของแสงใน
ทรงพุ่มของพืชซึ่ งอาจส่ งผลต่อผลผลิตของกาแฟ
เมื่ อ กล้ า กาแฟอาราบิ ก้ า พั ฒ นามาเป็ นต้ น ที่
ส าม ารถ ให้ ผ ล ผ ลิ ต ส่ วน Debela and Struik

(2011) รายงานว่ า กาแฟที่ ป ลู ก ในสภาพร่ ม เงา
พบว่ า มี น้ าหนั ก ของผลและคุ ณ ภาพของเมล็ ด
ดี ก ว่ากาแฟที่ ป ลู ก ในสภาพกลางแจ้ง เนื่ องจาก
การปลู กกาแฟในสภาพร่ มเงานั้นส่ งผลให้ขนาด
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เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
เกิ ด จากผลกระทบของ แสง อุ ณ หภู มิ และ
ระยะเวลาในการสุ กของเมล็ ด กาแฟ รวมถึ ง
ลักษณะทางชี วเคมี ของกาแฟที่ ปลู กในสภาพร่ ม
เงานั้น ส่ งผลให้มีปริ มาณคาเฟอีน (Caffeine) และ
กรดคลอโรจี นิ ก (Chlorogenic acid) ตลอดจน
คุณภาพทางด้านการชิ ม ที่มีแนวโน้มสู งกว่ากาแฟ
ที่ ป ลู ก ในสภาพกลางแจ้ง ทั้งนี้ ล ัก ษณะสั ณ ฐาน
ข้างต้นที่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 ระยะอาจส่ งผล
ต่อการพัฒนาเป็ นระยะไม้รุ่น (sapling) และแม่ไม้
ที่สามารถให้ผลผลิตของปริ มาณเมล็ดกาแฟได้ดี
ในอนาคตโดยเฉพาะขนาดความโต และความสู ง
ของกล้ากาแฟที่มีความแตกต่างกันในข้างต้น

ลัก ษณะสั ณ ฐานที่ ศึ ก ษาไม่ มี ก ารกระจายแบบ
เดี ยวกันในทุ กคู่ของกลุ่ มตัวอย่าง แสดงว่าในแต่
ละช่ วงการเติ บโตของระยะกล้าทั้ง 3 ระยะมีการ
เปลี่ ยนแปลงแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามส่ วนของ
พื้ น ที่ ใ บเฉพาะนั้ น พบว่ า มี ก ารกระจายแบบ
เดี ยวกั น ใน กล้ า กาแฟ อาราบิ ก้ า ทั้ ง 3 ระยะ
กล่ า วคื อ เมื่ อ กล้า กาแฟเจริ ญ ไปในแต่ ล ะระยะ
พื้ น ที่ ใ บเฉพาะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ผล
การศึกษานี้ ทาให้ทราบว่า การปลู กกล้ากาแฟอา
ราบิ กา้ ในระบบวนเกษตรภายใต้สภาพป่ าดิบเขา
ระดับต่า ส่ งผลให้กล้าไม้มีลกั ษณะสัณฐานวิทยา
บางประการที่ มี ค วามแตกต่ างกันออกไป ซึ่ งไม่
แตกต่างจากภายใต้สภาพการปลูกเชิงเดี่ยว
ดังนั้น การส่ งเสริ มปลู กกาแฟด้วยระบบ
วนเกษตรภายใต้ป่าดิบเขามี ผลต่อการเติบโตและ
การตั้งตัวเพื่อเป็ นต้นแม่กาแฟที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่
น้อยกว่าการปลูกกาแฟเชิ งเดี่ยว นอกจากนี้ ยงั เป็ น
การอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าอีกด้วย

สรุ ป
ลัก ษณะสั ณ ฐานวิท ยาบางประการของ
กล้ า กาแฟอาราบิ ก้ า 3 ระยะการเติ บ โต มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงแตกต่างกัน โดยกล้ากาแฟในระยะ
ใบผีเสื้ อมีการกระจายตัวแบบปกติทางด้านความ
สู งต้ น ลัก ษณะน้ าหนั ก ต้ น แห้ ง และลัก ษณะ
น้ าหนักรากแห้ง ส่ วนกล้ากาแฟอาราบิกา้ ในระยะ
ใบผี เสื้ อ-ใบจริ ง และระยะใบจริ ง พบว่า มี ก าร
กระจายตัวแบบไม่ ป กติ ใ นทุ ก ลัก ษณะสั ณ ฐาน
วิทยาที่ทาการศึกษา มีเพียงลักษณะของพื้นที่ ใบ
เฉพาะเท่านั้นที่มีการกระจายเป็ นแบบเดียวกันใน
กล้าไม้ท้ งั 3 ระยะ
จากการทดส อบความแตกต่ า งของ
เปอร์ เซ็ นต์ร่ม เงา พบว่าเปอร์ เซ็ นต์ร่ม เงามี ความ
แตกต่างทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญยิ่งโดยบนเรื อน
ยอดต้นกล้า มี เปอร์ เซ็ นต์ร่มเงาเฉลี่ ยสู งสุ ด และ
จากการทดสอบการกระจายระหว่างกลุ่มของกล้า
กาแฟอาราบิ ก้ า ในแต่ ล ะระยะ พบว่า เกื อ บทุ ก

เอกสารอ้างอิง
Alemu, I. D. and D. S. Boke. 2017. Morphological
Characterization of Coffee (Coffea arabica
L.) Landraces at Seedling Stage Collected
from GUJI Zones. Bangladesh Journal of
Plant Breeding and Genetics 30(2): 9-18.
Angkasith, P. 2002. Coffee production status and
potential of organic Arabica coffee in
Thailand.
Available
source:
http://www.fao.org/3/x6938e/x6938e05.htm#b
m5.4, April, 17, 2020.
Bosselmann, S. K., K. Dons, T. Oberthur, C. S. Olsen,
A. Raebild and H. Usma. 2009. The influence
of shade trees on coffee quality in small holder
54

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 4 (1): 41-55 (2563)
Arabica coffee bean sizes under different planting
patterns, Wawee Sub-district, Mae Suai District,
Chiang Rai Province. Khon Kaen Agriculture
Journal 45 (supply 1): 1,281-1,086.
Suteekanjanothai, P. and R. Chiarawipa. 2017. Changes
in morpho-physiological characteristics of
Robusta coffee leaves under full sun and shaded
conditions. pp. 97-103. In Proceedings of 55th
Kasetsart University Annual Conference:
Plants. 31 January - 3 February 2017. Kasetsart
University, Bangkok. (in Thai)
Suteekanjanothai, P., R. Chiarawipa, B. Somboonsuke
and C. Sirikantayakul. 2017. Effects of Chemical
and Organic Fertilizer Application on Vegetative
Growth of Robusta Coffee Saplings in a Rubber
Plantation. Songklanakarin Journal of Plant
Science 4(4): 25-31. (in Thai)

coffee agroforestry systems in Southern
Colombia. Agriculture, Ecosystems and
Environment 129:253–260.
Chiarawipa, R. and C. Sirikantayakul. 2015.
Phenotypic plasticity in Robusta coffee trees in
a mixed orchard system. Agricultural Science
Journal 46(Supply 3): 433-436. (in Thai)
Debela, A. and P.C. Struik. 2011. Effects of Shade on
Growth, Production and Quality of Coffee
(Coffea arabica) in Ethiopia. Journal of
Horticulture and Forestry 3(11): 336-341.
Franck, N. and P. Vaast. 2009. Limitation of coffee
leaf photosynthesis by stomatal conductance
and light availability under different shade
levels. Trees 23(4):761–769.
Highland Coffee Research and Training Center.
1994. Highland Arabica coffee production.
Chiang Mai University, Chiang Mai province.
Kufa, T. and J. Burkhardt. 2015. Physiological
Growth Response in Seedlings of Arabica
Coffee Genotypes under Contrasting Nursery
Microenvironments. Plant 3(5): 47-56.

Thaisantad, N., T. Promwong, N. Yimyam, W.
Boonma and P. Kham-on. 2 0 0 0 . Incidence of
Coffee pests in open and shaded system.
Journal of Agriculture 16(1): 65-77. (in Thai)
Willey, N. 2016. Environmental Plant Physiology.
Garland Science, New York.
Worku, M. and T. Astatkie. 2010. Growth responses of
arabica coffee (Coffea arabica L.) varieties to
soil moisture deficit at the seedling stage at
Jimma, Southwest Ethiopia. Journal of Food
Agriculture and Environment 8(1): 195-200.
Yimyam, N. 2000. Appropriate plat density per unit area
of Arabica coffee. Journal of Agriculture 16(2):
158-169. (in Thai)

Nesper, M., C. Kueffer, S. Krishnan, C. G. Kushalappa,
and J. Ghazoul. 2017. Shade tree diversity enhances
coffee production and quality in agroforestry
systems in the Western Ghats. Agriculture,
Ecosystems and Environment 247: 172–181.

Soto-Pinto, L., L. Perfectob, J. Castillo-Hernandez and
J. Caballero-Nieto. 2000. Shade effect on coffee
production at the northern Tzeltal zone of the
state of Chiapas, Mexico. Agriculture,
Ecosystems and Environment 80: 61–69.
Sungpalee, W., P. Techanant, S. Hermhuk. C. Atnaseo, N.
Insalud and K. Sri-ngernyuang. 2017. Variation in
55

