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สมบัติดินบางประการและการเข้าสู่รากของเชื้อราอาร์บัสคูราไมคอร์ไรซา
ในแปลงกาแฟอราบิก้าภายใต้รูปแบบการปลูกที่แตกต่างกัน
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Abstract
To find the suitable ways for growing coffee in highland area was to study some soil properties
and Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) in soil under different patterns in Arabica planting areas of
Bann Mai Pattana, Wawee, Chiang Rai. Plots were determined within 5 areas through different coffee
planting patterns, including coffee in temperate fruit orchard, coffee in integrated orchard, mono
cropping of coffee, coffee in natural forest and coffee in naturally regenerated forest. For chemical,
physical soil analysis, root colonization and spore number study, three soil samples and find root of
coffee per plot were corrected to laboratory. Six hundreds of fresh cherries were randomly picked
from each plot for measuring fresh and dry weight. The results showed that highly OM, N, P,
infiltration rate and number of AMF spore were found in planting coffee in natural forest and
integrated coffee plantation. These results were effected to highly fresh and dry weight of coffee bean
over that of fresh and dry weight of coffee bean in intercropping with temperate fruit and in naturally
regenerated forest. While the low yields were showed in monocropping of coffee. These conclusions
suggested that Arabica coffee planting under natural forest and integrated coffee plantation had
further sufficient for highland farmer than monocropping pattern.
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บทคัดย่อ

คานา

การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ สมบั ติ ดิ น
บางประการ และการด ารงอยู่ ข องเชื้ อ ราอาร์ บั ส คู ร า
ไมคอร์ไรซา (AMF) ในแปลงกาแฟอราบิก้าภายใต้รูปแบบ
การปลูกที่ต่างกัน เพื่อหาแนวทางการปลูกกาแฟที่เหมาะสม
ต่อสภาพนิเวศที่สูงและลาดชัน ในพื้น ที่บ้านใหม่พัฒนา
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดาเนินการโดย
สุ่มวางแปลงใน 5 พื้นที่ มีการปลูกกาแฟภายใต้รูปแบบ
ที่แตกต่างกัน คือ การปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผลเมืองหนาว
การปลูกกาแฟผสมผสาน การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว การ
ปลูกกาแฟใต้เรือนยอดป่าธรรมชาติ และการปลูกกาแฟ
ในพื้นที่ป่าฟื้นฟู เก็บตัวอย่างดินแปลงละ 3 จุด เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการ เก็บรากและดิน
ใกล้รากเพื่อวิเคราะห์อัตราการสร้างอาณานิคมและนับ
จานวนสปอร์ในดิน บริเวณราก วัดอัตราการซึมน้าผ่า น
ผิ ว ดิ น ในแปลง สุ่ ม เก็ บ ผลกาแฟแปลงละ 600 ผล
ชั่ ง น้าหนักสดและแห้ง ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของ
ดิน จะมีความอุดมสมบูรณ์สูง (อิน ทรีย วัต ถุ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส อัตราการซึมน้าผ่านผิวดิน และจานวนสปอร์
ของเชื้อ รา AMF) ในสภาพการปลู กกาแฟใต้เ รือนยอด
ป่าธรรมชาติ และการปลูกกาแฟผสมผสาน ส่งผลให้ต้น
กาแฟผลิตเมล็ดผลสดและผลแห้งได้น้าหนักต่อ 150 เมล็ด
มากกว่าการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผลเมืองหนาวหรือการปลูก
กาแฟในพื้นที่ป่า ในขณะที่การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยวไม่ทาให้
ต้นกาแฟผลิตเมล็ดได้ดีเท่าการปลูกภายใต้ไม้ยืนต้น จึงสรุป
ได้ว่าการปลูกกาแฟภายใต้ป่าธรรมชาติ หรือ การปลูกไม้
ผสมผสาน (วนเกษตร) ให้ผลดีและเหมาะสมต่อเกษตรกร
บนพื้นที่สูงมากกว่าการปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็น พื ช
ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารซื้ อ ขายส าคั ญ ระดั บ โลก
เนื่องจากเป็น วัตถุดิบเพื่อผลิตเป็น เครื่องดื่มที่ปราศจาก
แอลกอฮอล์ (Sewnet and Tuju, 2013) ในประเทศไทย
กาแฟอราบิ ก้ า มั ก นิ ย มปลู ก ในภาคเหนื อ เนื่ อ งจากมี
สภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม ปัจจุบัน
การบริโภคกาแฟมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการ
เมล็ ด กาแฟเพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ย ดั ง นั้ น เกษตรกรหลาย
รายจึ ง หั น มาปลู ก กาแฟเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามในอดี ต
เกษตรกรมักปลูกกาแฟในรูปแบบเชิงเดี่ยว ซึ่งไม่มีร่มเงา
ต้นไม้ใหญ่บดบัง เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการ
ปลูกกาแฟ เป็นระบบการปลูกที่ต้นกาแฟไม่สามารถให้
ผลผลิตได้ยาวนาน และต้น จะทรุด โทรมเร็ว มีข้อจ ากัด
ด้านอื่นหลายๆ ด้าน เช่น ต้องลงทุนในด้านปัจจัยการผลิต
อันได้แก่ การจัดเตรียมพื้นที่ การใส่ปุ๋ยเคมี การดูแลรักษา
การให้น้าปริมาณสูง ที่สาคัญคือ ต้องมีการตัด ต้นไม้ เผา
เศษกิ่งไม้ใบหญ้า เพื่อให้พื้นที่โล่งราบเรียบสะดวกต่อการ
ปลูกกาแฟ ส่งผลให้พื้น ที่ป่าลดลงเรื่อยๆ การปลูกกาแฟ
เชิงเดี่ยวจึงเป็น รูปแบบที่อาจให้ผ ลผลิตไม่ คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในระยะยาว เกิดความไม่สมดุลของสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรดิน น้า และป่าไม้ (ณฐิตากานต์ และพงศ์ศักดิ์,
2560) ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิโครงการหลวงหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการปลูกในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทดแทนรูปแบบเดิม
แม้มีหลายปัจจัยที่จะพัฒนาให้กาแฟของพื้นที่สูง
มีคุณภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาและคัดเลือกสายพัน ธุ์
การดูแลกาจัดป้องกันโรค การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การแปรรูป แต่ยังมี ปัจ จัยสภาพแวดล้อมที่ทาให้ก าแฟ
มีการเจริญเติบโตที่ดี สมบูรณ์ และให้ผลผลิตดี ที่สาคัญ

คาสาคัญ: กาแฟอราบิก้า อินทรียวัตถุ รูปแบบการปลูก
คาสาคัญ: เชื้อราอาร์บัสคูราไมคอร์ไรซา
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อี ก ประการ ได้ แก่ ความอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ น และความ
สัมพันธ์กับ เชื้อ รา AMF เนื่อ งจากกาแฟเป็น พืช ที่ต้อ ง
อิ ง อาศั ย เชื้ อ ราชนิ ด นี้ (Osorio et al., 2002; De
Almeida et al., 2003) นอกจากนี้การปลูกกาแฟในเขต
ภาคเหนือตอนบนมักเป็นการปลูกบนพื้นที่สูง ซึ่งมีสภาพ
ความลาดชัน มาก การปลูก กาแฟในลัก ษณะนี้มีค วาม
เสี ่ย งต่ อ การสู ญ เสี ย ธาตุ อ าหารและเกิ ด การชะล้ า ง
พังทลายของดินได้ง่าย อาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ
ของเมล็ ด กาแฟ นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บในระดั บ
ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันกาแฟไทยมีคุณภาพและรสชาติ
ที่ดีเป็น อัน ดั บ 3 รองจากเวียดนามและอิน โดนีเซีย แต่
แนวโน้มการผลิตกาแฟของโลก จะเป็นแนวโน้มการผลิต
ในระบบที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น มี ร ะบบ
มาตรฐานที่รับรองการผลิต เช่น มาตรฐานกาแฟอินทรีย์
Fair Trade Rainforest หรือ UTZ เป็นต้น (ณฐิตากานต์
และพงศ์ศักดิ์, 2560) ดังนั้นรูปแบบการปลูกกาแฟที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็น แนวทางที่จ ะส่งผลให้กาแฟ
ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อไป
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติ
ของดินบางประการและการดารงอยู่ของเชื้อรา AMF ใน
แปลงปลูกกาแฟภายใต้รูปแบบการปลูกที่แตกต่างกัน เพื่อ
หาแนวทางการปลูกกาแฟอราบิก้า ที่เหมาะสมต่อสภาพ
นิเวศที่สูงและลาดชันอย่างยั่งยืน

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ ด าเนิ น งานระหว่า งเดื อ น
มกราคมถึ งเดือ นธั น วาคม พ.ศ. 2558 ณ แปลงกาแฟ
อราบิก้า ของสมาชิกโครงการอิน ทรีย์รักษาป่า ในพื้น ที่
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 25 ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชี ย งราย โดยมี ค วามสู ง จากระดั บ น้ าทะเลปานกลาง
1,200-1,400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 15-25oซ. ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกัน ยายน ฤดูหนาวเริ่ม

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
ต่อปีในรอบ 10 ปี 1,225.07 มม. ทรัพยากรดินเป็นกลุ่ม
ชุดดินที่ 62 ชุดดิน Sc (Slop complex) ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูง
และมีความลาดชันมากกว่า 35%
การศึ กษาวางแผนการทดลองแบบ Randomized
Completely Block Dedign; RCBD ซึ่งจาแนกการปลูก
กาแฟภายใต้รูปแบบต่างๆ ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1)
ปลู ก กาแฟภายใต้ แ ปลงไม้ ผ ลเมื อ งหนาว (Coffee in
temperate fruit orchard) 2) ปลูกกาแฟภายใต้ไม้ยืนต้น
ผสมผสาน (Coffee in integrated orchard) 3) ปลูก
กาแฟเชิงเดี่ยว (Mono cropping of coffee) 4) ปลูกกาแฟ
ภายใต้เรือนยอดของป่าธรรมชาติ (Coffee in natural
forest) และ 5) ปลูกกาแฟภายใต้แปลงป่าฟื้นฟู (Coffee
in naturally regenerated forest) ทาการสุ่มพื้นที่วาง
แปลงตั ว อย่ า งขนาด 50x20 เมตร พื้ น ที่ ล ะ 3 แปลง
ในพื้น ที่ปลูกกาแฟอิน ทรีย์ภ ายใต้รูปแบบการปลูกแบบ
ต่างๆ กัน ดังกล่าวข้างต้น สาหรับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ผ่า นมาส่ วนใหญ่ เป็ น ไร่ฝิ่ น ยกเว้น แปลงที่ ปลู กกาแฟ
ภายใต้เรือนยอดป่าธรรมชาติ กาแฟที่ปลูกมีอายุ 5-7 ปี
อัตราความหนาแน่นการปลูกอยู่ระหว่าง 360-400 ต้น/ไร่
เกษตรกรใส่ปุ๋ยอิน ทรีย์เม็ดตราซากุระอัต รา 500 กรัม
ต่อต้น โดยใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ครั้งที่สองระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกัน ยายน
สุ่มเก็บผลกาแฟเชอร์รี่แปลงละ 600 ผล เพื่อบันทึกน้าหนัก
สดและน้าหนักแห้ง เก็บตัวอย่างดิน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559 แบบสุ่มในแต่ละแปลง เก็บตัวอย่างดินที่ระดับ 0-10 ซม.
และรากฝอยปนดินใต้ร่มเงาต้นกาแฟ แปลงละ 3 จุด (ซ้า)
จุดละ 1 กก. ในพื้นที่ระนาบเดียวกัน นาส่งห้องปฏิบัติการ
ทางปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) อิน ทรียวัตถุ
(Organic Matter; OM), ความชื้นของดิน (Soil moisture)
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ นโตรเจนทั้ ง หมด (Total N) ฟอสฟอรั ส
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ (Available-P) และโปแตสเซี ย ม
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ที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ (Exchangeable-K) โดยอ้ า งอิ ง
การวิ เ คราะห์ จ ากคู่ มื อ การวิ เ คราะห์ ดิ น และพื ช
ของนงลักษณ์ (2548) วัดอัตราการซาบซึมน้าผ่านผิวดิน
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด การซึ ม แบบทรงกระบอกเดี ่ ย ว
(Single cylinder infiltrometer) (กีรติ, 2543) ร้อยละ
การสร้า งอาณานิคมของเชื้อรา AMF โดยวิธี Gridline
intersection method (Daniels and Skipper, 1982)
นับจานวนสปอร์ของเชื้อรา AMF โดยวิธี Wet sieving
and decanting method (Gerdemann and Nicolson,
1963) การเก็บข้อมูลเมล็ดกาแฟผลสด (กาแฟเชอร์รี่) โดย
เก็บสุ่มให้กระจายภายในแต่ละแปลงตัวอย่าง และสุ่มนับ
จ านวน ซ้ าละ 150 เมล็ ด รวม 4 ซ้า ชั่ ง น้าหนั ก เมล็ ด
กาแฟผลสดและผลแห้ง ต่อ 150 เมล็ด วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) ของข้อมูล
โดยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ Sirichai statistic program

ผลการวิจัย
ผลผลิตเมล็ดกาแฟ
น้าหนักผลสดและผลแห้งเฉลี่ยที่ดีที่สุด อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ผลกาแฟจากแปลงภายใต้เรือ น
ยอดของป่าธรรมชาติ (Coffee in natural forest) มีค่า
เท่ากับ 261.30 และ 85.10 กรัมต่อ 150 เมล็ด ตามลาดับ
(Table 1) รองลงมา ได้แก่ น้าหนักผลสดและผลแห้งเฉลี่ย
จากแปลงกาแฟภายใต้ไม้ยืนต้นผสมผสาน (Coffee in
integrated orchard) กาแฟเชิงเดี่ยว (Mono cropping of
coffee) กาแฟภายใต้แปลงไม้ผลเมืองหนาว (Coffee in
temperate fruit orchard) และกาแฟภายใต้แปลงป่าฟื้นฟู
(Coffee in naturally regenerated forest) ตามลาดับ
โดยน้ าหนั ก เมล็ ดกาแฟ ทั้ ง ผลสดและผลแห้ งในแต่ ล ะ
รูปแบบแปลงมีความแตกต่ างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
ของน้าหนักต่อ 150 เมล็ด

Table 1 Fresh and dry weight of cherry coffee in different type of Arabica coffee planted under
Table 1 diverse planting pattern
Type of coffee plantation
Coffee in temperate fruit orchard
Coffee in integrated orchard
Mono cropping of coffee
Coffee in natural forest
Coffee in naturally regenerated forest
F-test
CV (%)

Fresh weight
of cherry coffee
225.25b
251.75a
230.50b
261.30a
205.42c
*
3.59

Dry weight
of cherry coffee
70.54b
73.30b
72.56b
85.10a
63.02c
*
4.16

Percentages with in a column followed by the same letters are not significantly different at 0.05 probability level.
*Significant at 0.05 probability level
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สมบัติบางประการของดินภายใต้ต้นกาแฟที่ปลูก
ในรูปแบบต่างๆ
จากการวิ เ คราะห์ ส มบั ติ บ างประการของดิ น
ภายใต้ต้น กาแฟ จะพบว่าดินทั้ง 5 รูปแบบการปลูกเป็น
ดิ น เหนี ย วร่ ว นปนทรายแป้ ง ดิ น ในแปลงปลู ก กาแฟ
ทุกรูปแบบมีค่าความเป็น กรดแก่ ถึง กรดจัด มาก (Vary
strong acid) คือ มีค่า ความเป็น กรดเฉลี่ย อยู่ร ะหว่า ง
3.88-5.14 โดยมีค่าความเป็นกรดจัดมากในแปลงกาแฟ
ภายใต้เรือนยอดของป่าธรรมชาติ (Coffee in natural
forest) ที่มีค่าความเป็นกรดเฉลี่ย 3.88 (Table 2) ในขณะที่
ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าสูงกว่ามาตรฐานทุกแปลง โดยเฉพาะ
ในแปลงกาแฟภายใต้เรือนยอดของป่าธรรมชาติที่มีค่า
อิ น ทรี ย วั ต ถุ สู งที่ สุด ถึ ง ร้อ ยละ 10.23 รองลงมา ได้ แ ก่
อินทรียวัตถุในแปลงกาแฟไม้ยืนต้นผสมผสานแปลงป่าฟื้นฟู
แปลงปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว และแปลงกาแฟภายใต้ไม้ผ ล
เมืองหนาว โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้านความชื้นในดินที่ระดับ 0-10 ซม. พบว่าดิน
ในบริ เ วณแปลงกาแฟที่ ป ลู ก ภายใต้ ร่ ม เงาไม้ ใ หญ่ มี
ความชื้น ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ โดยดินใน
แปลงกาแฟภายใต้ไม้ผลเมืองหนาวและภายใต้ไม้ ยืนต้น
ผสมผสานมีความชื้นในดินสูง ที่สุด (ร้อยละ 17.11 และ
17.08 ตามลาดับ) ในขณะที่ดินในแปลงปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว
กลับมีความชื้นในดินน้อยที่สุด (ร้อยละ 11.49) ร้อยละ
ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ที่อยู่ ในแปลงกาแฟ
ภายใต้ เรือ นยอดของป่าธรรมชาติแ ละภายใต้ไ ม้ยื น ต้ น
ผสมผสานมีค่าสูงอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติกว่าแปลงอื่น
(ร้อยละ 0.51 และ 0.49 ตามลาดับ) ส่วนปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในดินแปลงกาแฟภายใต้ไม้ผลเมืองหนาว แปลงปลูก
กาแฟเชิงเดี่ยว และแปลงกาแฟภายใต้ป่าฟื้นฟู มีปริมาณ
ร้อยละของไนโตรเจนทั้งหมด 0.37, 0.34 และ 0.29 ตามลาดับ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available-P)
ในแต่ละแปลงมีค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
โดยแปลงกาแฟภายใต้ไม้ยืนต้นผสมผสานมีสูงที่สุด คือ
22.08 มก./กก. รองลงมา คือ ปริมาณฟอสฟอรัสในแปลง
ป่ า ฟื้ น ฟู ป่ า ธรรมชาติ แปลงปลู ก กาแฟเชิ ง เดี่ ย ว และ

แปลงกาแฟภายใต้ไม้ ผ ลเมือ งหนาว มีค่า เท่ากับ 9.59,
6.33, 5.85 และ 1.24 มก./กก. ตามลาดับ และพบว่าปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินของทุกแปลงมีค่าต่ากว่า
ค่ามาตรฐานของปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ที่ควร
มีอยู่ในดินและพืชสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ คือ 26-42
มก./กก. (สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, 2560)
ในทางกลับกันค่าโปแตสเซียมที่สกัดได้ (Extractable-K)
ของดิน ในแปลงกาแฟที่ปลูกภายใต้รูปแบบต่างๆ กลับมี
ค่าสูง คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 210.55-471.22 มก./กก. และ
สูงกว่าค่ามาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (130 ppm)
(สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, 2560) (Table 2)
โดยดินในแปลงปลูกกาแฟเชิงเดี่ยวมีปริมาณโปแตสเซียม
สูงสุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 471.22 มก./กก. รองลงมา
ได้ แ ก่ ดิ น ในแปลงกาแฟภายใต้ ป่ า ฟื้ น ฟู แปลงกาแฟ
ภายใต้ไม้ยืนต้น ผสมผสาน แปลงกาแฟภายใต้เรือนยอด
ของป่า ธรรมชาติ และแปลงกาแฟในไม้ผ ลเมื อ งหนาว
(329.33, 291.11, 219.78 และ 210.55 มก./กก. ตามลาดับ)
อัตราการซาบซึมของน้าผ่านผิวดิน (Soil infiltration rate)
พบว่า อัต ราการซึ ม ของน้าผ่า นผิ ว ดิน ในแปลง
กาแฟภายใต้เรือนยอดของป่าธรรมชาติ มีอัตราการซึมน้า
ผ่านผิวดิน เฉลี่ยเร็วที่สุด (9.48 มม./วิน าที ) รองลงมา
ได้แก่ แปลงกาแฟภายใต้ไม้ยืนต้นผสมผสาน (7.57 มม./
วินาที) แปลงกาแฟในไม้ผลเมืองหนาว (7.03 มม./วินาที)
แปลงกาแฟภายใต้ป่าฟื้นฟู (6.67 มม./วินาที) ในขณะที่
อัตราการซึมซาบน้าผ่านผิวดิน ช้าที่สุด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติอยู่ในแปลงปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว (4.4 มม./วินาที)
(Table 2) โดยค่าที่ได้ครั้งนี้มีค่าสูงมากเมื่อ เปรียบเทียบ
กับ มาตรฐานของอัตราการแทรกซึมน้าทั่วไป (Kohnke,
1968 อ้างโดยสมชาย, 2534) ซึ่งกล่าวว่าอัตราการซาบซึม
ของน้าผ่านผิวดินระดับเร็วมาก คือ มากกว่า 254 มม./ชม.
หรือมากกว่า 0.07 มม./วินาที แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
วัดวิเคราะห์เฉลี่ย ค่า อัตราการซาบซึมน้าใน 3 นาทีแรก
ที่ น้ าผ่ า นดิ น ประกอบกั บ เป็ น ดิ น ที่ ศึ ก ษาเป็ น ดิ น ป่ า
ธรรมชาติ พื้น ที่สูง และเป็น ดิน ที่อยู่ในสภาพไม่อิ่มตัว
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อัตราการเข้าสู่รากของเชื้อรา AMF และจานวนสปอร์
ในดินบริเวณรากกาแฟภายใต้การปลูกในรูปแบบต่างๆ
โดยปกติเชื้อรา AMF ที่อาศัยอยู่ในรากของกาแฟ
จะช่ว ยท าให้ก าแฟเจริญ เติบ โตและให้ผ ลผลิต ดีขึ ้น
ถึงร้อยละ 62 โดยช่วยนาโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส
เข้ า สู่ ต้ น กาแฟ (Posada and Sieverding, 2014)
โดยเฉพาะการนาฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์มาให้รากพืชใช้
แต่จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การเข้าสู่รากของเชื้อรา
AMF (Mycorrhizal root colonization) ของกาแฟ
ที่ปลูกภายใต้รูปแบบการปลูกต่างๆ มีอัตราการเข้าสู่ราก
ค่อ นข้า งสูง ถึง สูง (ร้อ ยละ 75.69-86.10) (Table 2)
ยกเว้นการเข้าสู่รากของเชื้อรา AMF ในรากกาแฟที่ปลูก
ภายใต้ไม้ยืนต้นที่ปลูกผสมผสาน (ร้อยละ 50.92) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินที่มีอยู่ในแปลงนี้สูงที่สุด (22.08 มก./กก.)

แต่ในขณะเดียวกันในแปลงปลูกเชิงเดี่ยวและในแปลงไม้ผล
เมื องหนาวกลั บมี อัตราการเข้าสู่รากสู ง (ร้อยละ 86.10
และ 81.11 ตามลาดับ) ซึ่งในดินบริเวณดังกล่าวมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินน้อยมาก (5.85 และ 1.24
มก./กก. ตามลาดับ)
จากการตรวจหาสปอร์ในดิ นบริ เวณรากกาแฟ
ในแปลงปลู กรูปแบบต่างๆ พบว่ าจ านวนสปอร์ ในแต่ล ะ
แปลงมี ค่าแตกต่างกั นอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิ ติ โดยดิ น
ในแปลงปลูกกาแฟเชิงเดี่ ยวมีจ านวนสปอร์สู งสุ ด (26.5
สปอร์ต่อดิน 1 กรัม) (Table 2) รองลงมา ได้แก่ ดินในแปลง
ปลู ก กาแฟภายใต้ ไ ม้ ผ ลผสมผสาน (16.4 สปอร์ ต่ อดิ น
1 กรัม) ภายใต้เรือ นยอดไม้ป่า ธรรมชาติ (16.2 สปอร์
ต่อดิน 1 กรัม) ภายใต้เรือนยอดไม้ผลเมืองหนาว (14.2 สปอร์
ต่อดิน 1 กรัม) และภายใต้ร่มไม้ของป่าฟื้นฟูโดยธรรมชาติ
(11.6 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม)

Table 2 Some physical, chemical and biological properties of soil in Arabica coffee planted
Table 2 under diverse planting pattern
Plot

Coffee in temperate
fruit orchard
Coffee in
integrated orchard
Mono cropping
of coffee
Coffee in natural
forest
Coffee in naturally
regenerated forest
F-test
CV (%)

Soil pH

OM

5.07a

(%)
5.77b

Soil
moisture
(%)
17.11a

4.31ab

8.06ab

5.05a

N

Exchangeable
K
(mg kg-1)
210.55b

Infiltration
rate
(mm sec-1)
7.03abc

AM infection
rate
(%)
81.11ab

No. of spore

(%)
0.29b

Available
P
(mg kg-1)
1.24c

17.08a

0.49a

22.08a

291.11b

7.57ab

50.92b

16.40b

6.82b

11.49b

0.34b

5.85bc

471.22a

4.4c

86.10a

26.50a

3.88b

10.23a

14.61ab

0.51a

6.33bc

219.78b

9.48a

75.69ab

16.20b

5.14a

7.38b

14.77ab

0.37b

9.89b

329.33b

6.67c

78.25ab

11.57b

*
10.42

*
19.06

*
17.99

**
8.50

*
31.29

*
26.88

*
19.20

*
22.63

*
32.37

Percentages with in a column followed by the same letters are not significantly different at 0.05 probability level.
* Significant at 0.05 probability level, ** Highly significant at 0.01 probability level

14

(spore g soil-1)
14.20b
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Table 3 The pearson correlation coefficient (r) between some soil properties and fresh weight
Table 3 of cherry coffee which corrected under difference planting patterns

Fresh
weight of
cherry
coffee

Pearson
Correlation
Sig.(2-tailed)
N

pH

OM

N

P

K

-0.925*

(%)
0.709

Soil
moisture
content
(%)
-0.130

Infiltration Infection
rate
rate

Spore
No.

(%)
0.780

(mg kg-1)
0.282

(mg kg-1)
-0.323

(mm sec-1)
0.216*

(%)
-0.487

(spore g soil-1)
0.226

0.024
5

0.180
5

0.835
5

0.120
5

0.646
5

0.596
5

0.727
5

0.405
5

0.715
5

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักสดเมล็ดกาแฟกับสมบัติดิน
และเชื้อรา AMF
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักสด
เมล็ดกาแฟกับสมบัติดิน บางประการ (Table 3) พบว่า
ค่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับผลผลิตของน้าหนักสดของเมล็ดกาแฟ คือ เมื่อค่า pH
ต่ามากจะยิ่งส่งผลต่อผลผลิตเมล็ดกาแฟ นั่นคือจะมีผลทาให้
ผลผลิต เมล็ด กาแฟสดลดลงอย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิติ
ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณ
ไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณโปแตสเซียม อัตรา
การเข้าสู่ราก และจานวนสปอร์ของ AMF ไม่มีความสัมพันธ์
กับผลผลิตเมล็ดกาแฟสด

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาสมบัติ ดิ น ในการปลู ก กาแฟบน
พื้น ที่สูงภายใต้รูปแบบต่างๆ ของการศึกษาครั้งนี้พ บว่ า
ดิ น ในแปลงป่ า ธรรมชาติ แ ละแปลงไม้ ผ สมผสาน
(วนเกษตร) มีปริมาณอิน ทรียวัตถุสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ Notaro et al. (2014) ที่รายงานว่า ระบบการปลูก
กาแฟโดยใช้รูปแบบการปลูกภายใต้ร่มเงาป่าธรรมชาติ
และภายใต้ไ ม้ย ืน ต้น ผสมผสานเป็น รูป แบบการปลูก
กาแฟทางเลือกได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากรูปแบบนี้ช่วยให้
ดิน มีคุณ ภาพดีจ ากการมีป ริม าณอิน ทรีย วัต ถุที่ไ ด้จ าก

การย่ อ ยสลายของเศษซากพืช ที่ร่ว งหล่น จานวนมาก
ให้กลายเป็น ธาตุอาหารพืช ผ่านกิจ กรรมของจุลิน ทรี ย์
ที่เป็ น ประโยชน์ใ นดิน ซึ่งพึ่ งพาเศษซากพืช อิ น ทรี ยวัต ถุ
เหล่านี้เป็นแหล่งอาหาร และก่อให้เกิดการหมุนเวียนธาตุ
อาหารที่ดีกว่าดินที่อยู่ภายใต้ระบบการปลูกกาแฟแบบอื่น
นอกจากนี้ Fugi (2014) ได้รายงานว่า ดินในป่าที่สูงเขตร้อน
จะมีเชื้อราขาวบางชนิด (White-rot fungi) ที่ช่วยย่อย
สลายเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นได้ดีและรวดเร็วแม้อาศัยอยู่ใน
สภาพดินที่เป็นกรดจัด โดยการปลดปล่อยเอนไซม์ Lignin
peroxidase และ Manganese peroxidase มาย่อ ย
สาร ประกอบลิ ก นิ น ของใบไม้ ที่ ร่ ว งหล่ น เกิ ด การ
หมุนเวียนสารอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พืชได้ดี และอาจ
ดีกว่าการหมุน เวียนธาตุอาหารในแปลงกาแฟในแปลงไม้
ผสมผสาน แม้ว่าจะมีค่า pH ในแปลงป่าธรรมชาติต่ากว่า
แปลงป่าผสมผสาน นอกจากนี้ดิฐพล (2556) ได้รายงานถึง
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่พบมากในแปลงปลูกกาแฟแบบ
วนเกษตรมากกว่ าแปลงปลู กกาแฟเชิ งเดี่ ยว ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการมีเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ร่วงหล่นและย่อยสลาย
ในแบบวนเกษตรมากกว่าแปลงปลู กกาแฟเชิงเดี่ ยว และ
USDA Natural Resources Conservation Service
(2008) ได้รายงานประโยชน์ ของอินทรียวัตถุในดินว่าเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ โครงสร้ า งดิ น และส่ ง ผลต่ อ อั ต ราการ
ซึมน้ าผ่ านผิ วดิน ด้ วย ซึ่ งลั กษณะดังกล่ าวสอดคล้องกั บ
ผลการวิเคราะห์ดินของการศึกษาครั้งนี้ ที่พื้นที่ปลูกกาแฟ
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เกือบทุกแปลงมีอินทรียวัตถุในปริมาณสูง และมีอัตราการ
ซาบซึมน้าผ่านผิวดินอยู่ในระดับดีมาก อัตราการซาบซึมน้า
ที่ดีมากผิดปกติอาจเนื่องมาจากการวัดอัตราการซาบซึมน้า
ในช่ วงดิ นไม่ อิ่ มตั วร่ วมกั บลักษณะทางกายภาพของดิ น
ที่มีค วามร่ว นซุย มีร ากพืช แผ่ก ระจายเกือ บเต็ม พื้น ที่
จึงเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบการปลูกกาแฟอราบิก้า
ที่เหมาะสมในพื้น ที่สูง และเอื้อต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นกาแฟและผลผลิตของกาแฟ
นอกจากนี้ ร ะบบการปลู ก กาแฟใต้ เ รื อ นยอด
ป่าธรรมชาติ และการปลูกกาแฟผสมผสานยังช่วยบารุง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีการหมุนเวียนธาตุไนโตรเจน
และฟอสฟอรั ส ที่ เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญ ของต้ น กาแฟ
ปัจ จัย เหล่ า นี้ส่ง ผลให้ต้น กาแฟสามารถเติบโตได้ ดีและ
ให้ผ ลผลิตเมล็ดกาแฟสดได้สูง ตามไปด้ว ย ทั้ง นี้ย กเว้น
ในแปลงปลู ก กาแฟในแปลงป่ า ฟื้ น ฟู ต ามธรรมชาติ
ที่ ใ ห้ ผ ลกาแฟเชอร์รี่ขนาดเล็กที่สุด ส่วนค่า pH ของดินใน
ทุกพื้นที่ มีค่ าความเป็ นกรดแก่ -กรดจั ดมาก อาจเนื่ องมาจาก
เป็ น ดิ น ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ที่ สู ง ซึ่ ง มี ก ารชะล้ า งสู ง เนื่ อ งจาก
มีปริมาณฝนตกต่อปีมากกว่า และเป็นพื้น ที่ป่าธรรมชาติ
ซึ่งดินจะมีความเป็น กรดสูง (McCauley el at., 2017)
แต่ก าแฟเป็น พืช ที่ส ามารถเจริญ เติบ โตได้ใ นช่ว ง pH
ของดินที่กว้าง คือ pH 4.5-6.5 (อักษร และพัฒนพันธุ์, 2537)
จึง ยัง สามารถเจริญ เติบ โตได้ด ีใ นพื ้น ที ่ด ัง กล่า วได้
อย่า งไรก็ ตามพบว่า หาก pH มีค่าต่ามากๆ อาจส่งผลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต เมล็ ด กาแฟสดได้
ด้ า นความสั มพั น ธ์ ระหว่ างต้ น กาแฟกั บเชื้ อรา
AMF เป็น ความสัมพัน ธ์ที่สาคัญและซับซ้อนอย่างหนึ่ง
เนื่องจากเส้นใยของเชื้อรา AMF สามารถยืดยาวเพื่อหา
และน าธาตุอาหารต่างๆ โดยเฉพาะฟอสฟอรัสที่อยู่ไกล
ออกไปมาให้ต้น กาแฟได้ ช่วยป้องกัน กาแฟจากโรคทาง
รากต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้น (Andrade
et al., 2009) ในการวิเคราะห์ครั้งนี้พบว่า ผลผลิตอันได้แก่
น้าหนักแห้งเมล็ดกาแฟมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเข้าราก
ของเชื้อรา AMF ในรากของกาแฟ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย
ของ Sewnet and Tuju (2013) ที่พบว่า การสร้างอาณานิคม
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ของเชื้อรา AMF ในรากกาแฟมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
นอกจากนี้การสร้างอาณานิคมของรากกาแฟยังสัมพัน ธ์
กับปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสที่
สูงมากกว่า 50 mg kg-1 จะลดการดาเนิน กิจ กรรมการ
เข้าสู่รากของเชื้อรา AMF (Swift, 2004) สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย นี้ ที่ พ บว่ า ดิ น ในแปลงกาแฟภายใต้ ไ ม้ ยื น ต้ น
ผสมผสานมีปริมาณฟอสฟอรัส สูงที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบ
กับแปลงอื่นๆ จึงส่งผลให้เชื้อรา AMF สร้างอาณานิคม
ได้ในอั ตราที่ น้อยที่ สุด อย่างไรก็ตามอาจมีหลายปัจ จั ย
นอกจากสมบัติของดินที่กล่าวมาแล้วที่สามารถส่งเสริมให้
การปลูกกาแฟภายใต้สภาพร่มไม้ป่าธรรมชาติเป็นรูปแบบ
การปลูก กาแฟที่เหมาะสมและยั่งยืน สามารถให้ผลผลิต
กาแฟได้ปริมาณสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ
ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการศึกษาในระยะยาวในเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งด้านดิน น้า และไม้ร่มเงาของ
กาแฟ รวมถึ งการศึ กษาด้ านอื่นๆ เช่น การใช้ ประโยชน์ ใน
รู ป แบบอื่ น จากสวนกาแฟ หรื อ มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
โดยรวมที่ ได้ จ ากการประกอบอาชี พ การปลู ก กาแฟใน
รูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อเกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สรุปผลการวิจัย
การปลูกกาแฟภายใต้รูปแบบการปลูกต่างๆ มี
ผลต่ อ ผลผลิ ต ของเมล็ ด กาแฟสดและเมล็ ด กาแฟแห้ ง
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งชนิดไม้ที่ขึ้นปกคลุม
และสมบัติของดิน ดังสรุปได้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ว่า
คุณสมบัติของดินบางประการภายใต้สภาพการปลูกกาแฟ
ในไม้ป่าธรรมชาติ และการปลูก ภายใต้ไม้ผสมผสาน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์สูง โดยเฉพาะอินทรียวัตถุที่เป็นปัจจัย
ส าคัญ ที ่ส ่ง ผลต่อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิต ได้แ ก่
เมล็ดผลสดและผลแห้งกาแฟ อินทรียวัตถุยังช่วยให้ดินมี
สภาพการซึมน้าผ่านผิวดินได้ดี ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหาร
ต่างๆ ให้ต้นกาแฟได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้การปลูกกาแฟ
ร่วมกับไม้ผ ลเมืองหนาวและไม้ป่าที่ฟื้น ฟูตามธรรมชาติ
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ก็ส ามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้ผลผลิตดี เช่นกัน ในขณะที่
การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยวไม่ทาให้ต้น กาแฟผลิตเมล็ดได้ดี
เท่ า กั บ การปลู กภายใต้ไ ม้ ยืน ต้ น จึง สรุ ป ได้ว่ าการปลู ก
กาแฟภายใต้ป่าธรรมชาติ หรือการปลูกกับไม้ผสมผสาน
(วนเกษตร) จะช่วยให้เกษตรกรปลูกกาแฟได้อย่างยั่งยืน
ส่ ง ผลดี ต่ อ ระบบนิ เ วศธรรมชาติ บ นพื้ น ที่ สู ง มากกว่ า
การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว
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