
 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของกาแฟ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทกาแฟชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของกาแฟพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางกาแฟสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
Scientific name Common name 
Coffea arabica L arabica coffee 
Coffea canephora Pierre ex Frochner robusta coffee 
Coffea liberica Bull ex Hiern liberica coffee 
 
 กาแฟเปนพืชท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน แตดานอนุกรมวิธานของพืช genus น้ี 
ยังสับสนอยูมาก เชน จํานวน species ท่ีจําแนกโดยนักอนุกรมวิธานตาง ๆ แตกตางกัน
ต้ังแต 25-100 spp. ข้ึนไป  Purseglove (1977) อางตาม Wellman  วานาจะมีท้ังหมด
ประมาณ 60 spp. โดยมีถิ่นฐานในอาฟริกาโซนรอนมากท่ีสุดถึง 33 spp. บนเกาะ 

บทที ่ 12 
ปฏิบัติการเร่ือง กาแฟ 
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 สําหรับท่ีปลูกเปนพืชเศรษฐกิจน้ันมีเพียง 3 spp. เทาน้ันคือ C. arabica (90% 
ของผลผลิตกาแฟทั้งหมดในโลก) C. canephora (หรือช่ือเดิม C. robusta ผลิตประมาณ 
9%) และ C. liberica (ผลติประมาณ 1%) ซ่ึงมีลักษณะประจําแตละชนิดดังตอไปน้ี 
 1.  C. arabica (2n = 44) ซ่ึงนิยมเรียกกันวากาแฟอาราบิกา เปนกาแฟท่ีมี
โครโมโซม 4 ชุด (tetraploid) ผสมตัวเอง มี varieties ท่ีสําคัญอยู 2 varieties  คือ 
arabica (C. arabica L. var. arabica) หรือเดิมเรียกวา typica มี dominant alleles (ยีนส
ขม) เปน TT เปนกาแฟชนิดด้ังเดิม แตยังปลูกเปนสวนใหญอยูจนถึงปจจุบันนี้ สวนอีก 
varieties หน่ึง คือ bourbon (C. arabica L. var. bourbon (B. Rodr.) Choussy) เรียก
ตามช่ือเกาะในมหาสมุทรอินเดียท่ีกาแฟชนิดน้ีถูกนําไปปลูกเพ่ือการคาคร้ังแรก โดยชาว
ฝร่ังเศส (Bourbon เปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน  Reunion) เปน
พันธุท่ีเกิดจากการผาเหลา (mutant) ของ arabica  มี recessive alleles (ยนีสดอย) เปน 
tt ไดรับการปลูกแทน arabica ในบราซิลเน่ืองจากใหผลผลิตสูงกวาในสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม แตภายหลังประเทศน้ีปลูกกาแฟพันธุท่ีเรียกวา "Mundo  Novo" เปนสวนใหญ 
ซ่ึงเปนพันธุกาแฟท่ีเขาใจวาเกิดจากการผสมขามระหวาง var. arabica กับ var. bourbon 
ตามธรรมชาติน้ันเอง เพราะใหผลผลิตสูงกวาชนิดหรือพันธุกาแฟอื่น ๆ 
 2.  C. canephora (2n = 22) นิยมเรียกกันวากาแฟโรบัสตา เปนกาแฟท่ีมี
โครโมโซม 2 ชุด (diploid) เปนพืชผสมขามดอกหรือขามตนโดยธรรมชาติ เปนสาเหตุ
หน่ึงท่ีกาแฟชนิดน้ีมักจะมี form แตกตางกันจนยากแกการจัดจําแนก อยางไรก็ตาม
อาจจะถือการจําแนก form ของ Thomas (1947 อางตาม Purseglove 1977) ไปกอน 
เพ่ือความสะดวกคือแบงออกเปน 2 forms คือ Robusta forms ซ่ึงมีลักษณะทรงตนตรง 
ถาปลูกโดยไมตัดแตงกิ่งจะเปนตนเล็ก และ Ganda forms ซ่ึงมีลักษณะทรงตนรูปโดม
เน่ืองจากมีการแผกิ่งกานรอบดานของลําตน ปกติจะมีใบเล็ก   ปลูกมากในประเทศอูกัน
ดา 
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 3.  C. liberica (2n = 22) มีช่ือ synonyme ท่ีพบเห็นบอยคือ C. excelsa มี
โครโมโซม 2 ชุด ผสมขามดอกหรือขามตน มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนอยกวา 2 ชนิด
แรก 
 โดยท่ัวไปสามารถจะแยกกาแฟทั้ง 3 ชนิด (species) น้ีโดยสังเกตจากลักษณะ
ของใบท่ีอยูดานนอกรับแสงแดด (ไมถูกรมเงาบัง) กับขนาดความยาวของผลงาย ๆ 
ดังตอไปน้ี 
 

ลักษณะ C. arabic C. canephora C. liberica 
ใหญ ขนาด
ประมาณ 

ใหญ ขนาด
ประมาณ 

ใบ เล็ก ขนาดประมาณ 
12-15 x 6 ซม. 
ผิวใบเรียบเปนมัน 20 x 10 ซม.  20 x 10 ซม. 

ผิวใบลอนเปน
คลื่น 

ผิวใบเรียบเปนมัน 

ผล (ความยาว
เปน ซม.) 

1.5 1.2 2-3 

 
 ในประเทศไทยปลูกกาแฟอาราบิกาทางภาคเหนือ และโรบัสตาทางภาคใตเปน
การคา สวนกาแฟลิเบอริกาพบบางทางภาคใตปลูกเปนไมประดับเทาน้ัน สําหรับในบท
ปฏิบัติการบทนี้จะกลาวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟอาราบิกากับโรบัสตาเปน
ตัวอยาง 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟ  
 
 1.  ราก (Root) 
 ลักษณะท่ัวไปของรากกาแฟคือ มีรากแกว (tap root) ส้ันหยั่งลึกลงไปในดิน ไม
เกิน 45 ซม. จะมีรากแขนงใหญ ๆ แตกมาจากรากแกวเจริญตามแนวดิ่งลึกลงไปประมาณ 
2-3 เมตร หรือมากกวา   รากแขนงลําดับจากน้ันจะอยูทางสวนบนสวนหน่ึง และสวนลาง
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 2.  ลําตน (Stems) 
 มีลักษณะต้ังตรงอาจจะสูงถึง 5 เมตร ในสภาพธรรมชาติเปนลําตนที่โดยปกติ 
จะไมใหผลเจริญทางดาน vegetative อยางเดียวเรียกวา orthotropic stem ตรงขอของลํา
ตนจะมีใบเรียงอยูตรงกันขามกัน และตรงมุมใบจะมีตา (axillary buds) 2 ตา ท่ีสามารถ 
จะเจริญเปนกิ่งได ซ่ึงเรียกการใหกิ่งแบบนี้วา diomorphic branching ในสภาพ apical 
dominance (เชนสวนยอดของลําตนไมถูกทําลาย) ตาท่ีอยูดานบนกวาใน 2 ตานั้น จะ
เจริญไปเปนกิ่งเพียงตาเดียวคือเปน primary หรือ lateral branch เปนกิ่งท่ีสามารถจะให
ดอกใหผลไดเรียกวา plagiotropic branch ในกาแฟอาราบิกาจะเจริญออกทางดานขาง
ขนานกับระดับพื้นดินไมมากก็นอย (อาราบิกาพันธุเบอรบอนทํามุมประมาณ 50 องศากับ
ลําตน) สวนกาแฟโรบัสตากิ่งน้ีจะเจริญไปในแนวตั้ง ถากิ่งน้ีเกิดแหงตาย เชน อาจจะถูก
โรครบกวน จะไมมีการเกิด primary branch ใหมตรงขอปลายน้ันอีก อาราบิกากิ่งแหงน้ีจะ
ติดคากับลําตนไมรวงงาย จึงตองมีการตัดออก แตโรบัสตากิ่งท่ีแหงน้ีจะรวงหลนจากตน
งาย 
 สําหรับบน primary branch น้ี ตรงขอจะเปนที่เกิดของใบเรียงอยูตรงกันขามกัน
เชนเดียวกับ main stem จะมีตาตรงมุมใบอยูชุดหนึ่งมีจํานวน 6 ตาดวยกัน ตาดานบนสุด
ท่ีมีระยะหางจากโคนกานใบจะเปนตาที่แกและโตท่ีสุด ตาบางตาหรือท้ังหมดท้ังชุด 
สามารถจะเจริญไปเปนชอดอก (inflorescence) หรือกิ่งรองอันดับตอไปคือ secondary 
plagiotropic branch ไดแลวแตสภาพการณ ถากาแฟไดรับการกระตุนใหมีการออกดอก
โดยสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ หรือความสั้นยาวของชวงแสง ตาเหลาน้ีประมาณ 3-4 
ตาเจริญไปเปนชอดอก แตถาหากไมมีการกระตุนใหมีการเกิดดอกแลว ตาแรกและบนสุด
จะเจริญไปเปนกิ่ง secondary branch ได และถาไมมีการตัดปลายกิ่ง primary branch 
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 สําหรับ axillary bud อีกอันหน่ึงท่ีอยูดานลางกวาจะเจริญไปเปนกิ่งไดก็ตอเม่ือ
สวนยอดของลําตนถูกตัดไปหรือทําลายไปเปนสวนใหญ อาจจะเปนสาเหตุอื่นบางก็ได 
เชน การที่ใชสวนปลายของยอดกาแฟโนมมาตรึงท่ีพื้นดิน ท้ังน้ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของ auxin ท่ีทําใหคลายสภาพ apical dominance ทําใหตานี้เจริญข้ึนได  นอกจากน้ี
อาจจะเกิดจากสภาพธรรม-ชาติบังคับเชน อุณหภูมิสูงเกินไป กิ่งท่ีเกิดข้ึนน้ีมักจะไมให
ดอกและผลจะเจริญไปทางแนวตั้ง เรียกวา orthotropic vegetative shoot หรือเรียกกันวา 
หนอ หรือกระโดง (suckers หรือ water shoot) ถามีการตัดยอดของ sucker พวกน้ีอีกก็
จะทําใหเกิด suckers ประเภทเดียวกันน้ีบน sucker แตกไดอีก เราสามารถใชประโยชน
จากหนอหรือกระโดงพวกนี้ในการขยายพันธุกาแฟ (ดูการแตกกิ่งของกาแฟชนิดตาง ๆ 
ทายบทปฏิบัติการ) 
 
 3.  ใบ (Leaves) 
 ใบเกิดข้ึนอยูตรงกันขามกันทั้งบน main stem หรือ branch ตาง ๆ ขนาดของ
ใบและลักษณะของการเปนลอนคลื่นของผิวใบ สามารถใชจําแนกชนิดของกาแฟไดอยาง
หน่ึง กาแฟอาราบิกาจะมีใบเล็กกวาและกานใบ (petiole) ส้ันกวากาแฟโรบัสตา ลักษณะ
การเปนคลื่นของผิวใบน้ันในโรบัสตาจะเห็นไดชัดเจนกวาในอาราบิกา ลักษณะอื่น
คอนขางจะคลายคลึงกัน เชน ลักษณะใบยาวรี (elliptical) ตรงปลายใบจะมีลักษณะแหลม
เรียวเล็กเขาหากัน (acuminate)  สวนทางปลายโคนใบจะมีลักษณะกวางแลวเรียวเปนมุม
รูปสามเหลี่ยมเขาไปหาฐานใบ (cuneate) ขอบใบเปนคลื่นขึ้นลง (undulate) เสนใบ 
(vein) ท่ีแยกออกจากเสนแกนกลางใบ (mid rib)  ซ่ึงเรียกวา lateral veins น้ันจะอยูกัน
เปนคูคือประมาณ 7-13 คู ตรงฐานของ lateral veins ดานหลังใบจะเห็นมีชองเล็ก ๆ 
(cavity) ซ่ึงเรียกวา domatia ทําใหอีกดานหน่ึงของใบตรงจุดเดียวกันมีลักษณะนูนออกมา 
(protuberance) ตรงขอท่ีมีใบอยูตรงกันขามน้ันจะมีหูใบ (stipules) 2 อัน อยูตรงกันขาม
กันเชนกัน จะเห็นไดชัดเจนตรงปลายกิ่งอยูประกบกันเปนรูปสามเหลี่ยม 
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 4.  ชอดอก (Inflorescences) และ ดอก (Flowers) 
 ตรงชองมุมใบบนกิ่ง plagiotropic จะมีตาอยู 6 ตา ซ่ึงประมาณ 3-4 ตา จะ
เจริญไปเปนชอดอก แตละชอดอกโดยท่ัวไปจะมี 4 ดอก สําหรับอาราบิกา และ 6 ดอก 
สําหรับโรบัสตา แตอาจจะเจริญไปเปนดอกจริง ๆ ไมท้ังหมดก็ได ตาท่ีจะเจริญเปนชอ
ดอกน้ีแรก ๆ ดวยกันแนนมีสารคลายกาวหุมอยู ชอดอกจะมีกานดอก (pedicel) เล็ก ๆ 
และท่ีตรงโคนจะมี bracts อยูคูหน่ึง (หรือบางทีมากกวาน้ัน) ตาท่ีเหลืออยูในระหวาง 
bracts เหลาน้ีจะมีการพักตัว (dormant) เพ่ือท่ีจะไมใหมีการเกิดดอกมากเกินไป ตา
เหลาน้ีจะเหลือคางอยูกับกิ่งท่ีใหดอกไปแลวเปนสวนของไมแก ซ่ึงใบรวงแลว บางทีจะให
ชอดอกอีกแตมักจะไมบริบูรณ 
 ดอก (flowers) เกิดอยูบนชอ มีสีขาว กลิ่นหอม ประกอบดวยกลีบเลี้ยง (sepal 
or calyx) 5 อันเช่ือมติดกันมีลักษณะเปนรูปถวยอยูตรงดานฐานของดอก กลีบดอกจะมี
ลักษณะเปนหลอด (tubular corolla) ยาวประมาณ 1 ซม.  ซ่ึงจะแยกออกเปนแฉกตอน
ปลาย ตามปกติแลวจะมี 5 แฉกซ่ึงมีขนาดความยาวขนาดเดียวกันกับหลอดกลีบดอก มี
เกสรตัวผูท่ีมีกานติดกับกลีบดอก (epipethalous stamens) เทากับจํานวนแฉกของกลีบ
ดอกอับเกสรตัวผูมีลักษณะเรียวยาวแตไมยาวกวาแฉกของกลีบดอก มีรังไขอยูเหนือ
ฐานรองดอก (inferior ovary) ซ่ึงปกติมี 2 carpels อยูติดกัน แตละ carpel มีไข (ovule) 1 
อัน กานเกสรตัวเมีย (style) ยาว ตรงปลายจะเปนที่อยูของ stigma ซ่ึงแยกออกจากกัน
เปน 2 สวน (bifid stigma) การเกิดตาดอกน้ันจะถูกชักนําโดยความยาวของชวงวัน 
ความช้ืนและอุณหภูมิ เปนตนวาตาดอกจะไมเจริญคือพักตัว (dormant) จนกวาจะไดรับ
ความช้ืนพอเพียงจึงจะบาน ซ่ึงใชเวลาหลังจากน้ันแลวประมาณ 2 สัปดาห ดอกมักจะบาน
เวลาเชาตรูท่ีมีแดดออก และเร่ิมเฉาหลังจากน้ันเพียงไมกี่ช่ัวโมง หลังจาก 2 วันดอกจะ
เหี่ยวแหงและในเวลาไมกี่วันตอมา ก็จะรวงหลนจากตนไปเหลือแตรังไขติดอยูในสวนของ
ดอก กาแฟชนิดอาราบิกาการผสมพันธุตามธรรมชาติเปนแบบผสมตัวเอง (self-
pollination)   แตอาจจะเกิดผสมขามไดเน่ืองจากแมลง สวนกาแฟชนิดโรบัสตาน้ันไมผสม
ในตัวเอง ตองผสมขามดอกหรือขามตน 
 
 5.  ผล (Fruits) 
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 ประเภทของผลเปนแบบ drupe (คือผลที่มีช้ันของ endocarp แข็งมี exocarp 
บาง และ mesocarp เปนเน้ือเยื่อน่ิม) มีลักษณะกลมรีขนาดยาวประมาณ 0.8-1.5 ซม.  
ขณะแกเต็มท่ีแลว เม่ือยังออนอยูจะมีสีเขียว เม่ือสุกจะมีสีเหลืองหลังจากน้ันจะเปลี่ยนเปน
สีแดง เม่ือแกจัดผลท่ีแหงแลวจะเปนสีดํา ช้ัน exocarp บาง ช้ัน mesocarp น่ิมสีเหลือง 
เรียกวา pulp ช้ันของ endocarp สีหมน ๆ เทา ๆ มีลักษณะแข็งเรียกวา parchment ซ่ึง
เปนช้ันที่หุมเมล็ดอยูภายใน ในผลหน่ึงโดยทั่วไปมี 2 เมล็ด แตบางทีก็มีเมล็ดเดียวเรียกวา 
pea-berry เน่ืองจากไมเกิดการปฏิสนธิของ ovary อีกอันหน่ึงน่ันเอง ประมาณ 40% ของ
ดอกท้ังหมดจะใหผลโดยสมบูรณ นอกจากน้ันอาจจะไมมีการเจริญและสวนหนึ่งรวงหลน
ไป ผลจะเจริญอยูบนกิ่งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวใชเวลาทั้งหมดประมาณ 9 เดือน 
 
 6.  เมล็ด (Seeds) 
 เมล็ดจะมีขนาดยาวประมาณ 8.5-12.5 มม. มีลักษณะกลมรีท่ีมี 2 เมล็ด จะมี
ดานหน่ึงแบนประกบกัน ดานแบนจะมีรองยาวผาตรงกลาง ช้ันนอกสุดของเมล็ดซ่ึงอยูถัด
จาก endocarp ของผลคือช้ันของ testa มีลักษณะบางเรียกวา ปลอก หรือ silver skin จะ
หุม endosperm ซ่ึงมีลักษณะงอพับเขาไปขางใน  นอกจากน้ีจะมีคัพภะ (embryo) ขนาด
เล็กตรงดานฐานของเมล็ด บางคร้ังจะพบเมล็ดกาแฟเปน polyembryonic ดวย 
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ภาคปฏิบัติการ 
 
1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของกาแฟจากตัวอยางจริง แลวลงรายการจากสวนตาง ๆ จากรูปท่ี
ให 
2. บันทึกความแตกตางระหวางกาแฟชนิดอาราบิกาและโรบัสตา ท่ีนํามาแสดงในสวนของ 
ตน ใบ ดอก และผล โดยการวัดขนาด บันทึกลงในตารางใหเรียบรอย 
 
ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของกาแฟจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวนตาง ๆ  ของ
กาแฟจากรูปท่ีให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน ใบ ดอก  ผล  
(root) (stem) (leaf) (flower) (fruit) 
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ภาพที่ 12.1 กาแฟโรบัสตา (Coffea canephora) A) กิ่ง B) ชอดอก C) ดอกผาตามยาว   
    D) กลีบประดับ E,F,G) ผล H) ผลผาตามยาว I) ผลผาตามขวาง 
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ภาพที่ 12.2 กาแฟโรอาราบิคา (Coffea arabica) A) กิ่งและใบ B) แผนใบดานลาง 
                    C) กิ่งท่ีมีชอดอก D) ดอกยอย E) ดอกผาตามยาว F,G,H) ผล 
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