
แผนการจัดกิจกรรม Coffee Inspiration จุดฝ;นจากต=นกาแฟสูAปลายน้ำ  

ผAานกระบวนการ Active Learning ระดับช้ันประถมศึกษาปTท่ี 1 - มัธยมศึกษาปTท่ี 3 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ภาคเรียนท่ี 2 ปTการศึกษา 2563 วันท่ี  23 มกราคม  พ.ศ. 2564 จำนวน  1 ช่ัวโมง   

โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แมAสรวย  จ.เชียงราย  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

1. ช่ือกิจกรรม  การปลูกกาแฟ 

 

2. ทักษะตามหลัก 4 H  

Head พัฒนาความสามารถด4านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเป:ดกว4าง (Growth 

Mindset) 

Heart ปลูกฝKงคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซ่ือสัตยV สุจริต เสียสละ มุWงม่ันในการทำงาน กตัญ\ู) 

Hand ฝ]กการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยVสินทางปKญญา อยูWอยWางพอเพียงและวินัยทางการเงิน 

 

3. วัตถุประสงคa 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการปลูกและการดูแลต4นกาแฟได4 (K) 

2. นักเรียนสามารถทำตามข้ันตอนปลูกและดูแลต4นกาแฟได4 (P) 

 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบสWงงานตามเวลา (A) 

4. นักเรียนมีความมุWงม่ันต้ังใจในการทำงาน (A) 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู= โดยใช=เทคนิคการจัดการเรียนรู=แบบ Active Learning : การเรียนรู=แบบ

แลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share), การเรียนรู=แบบรAวมมือ (Collaborative Learning group, 

การเรียนรู=แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) และ  การเรียนรู=แบบทบทวนโดยผู=เรียน 

(Student-led review sessions) 

1. ครูสนทนาซักถามถึงหลักการปลูกพืชโดยท่ัวไปวWาทำอยWางไร  

2. ครูอธิบายหลักการปลูกต4นกาแฟ และการดูแลต4นกาแฟ โดยใช4บอรVดความรู4 

3. ครูสาธิตการปลูกต4นกาแฟ และให4นักเรียนรWวมกันปลูกต4นกาแฟ โดยมีครูคอยให4คำแนะนำและ

คำปรึกษา (เทคนิคการเรียนรู-แบบร0วมมือ (collaborative learning group) 

4. ครูแบWงนักเรียนออกเปoน 2 กลุWมๆละเทWาๆกัน  

5. แจกกระดาษ และ ปากกาให4แตWละกลุWมระดมความคิดกัน ให4เขียนแผนผังความคิด(Concept 

mapping)  การปลูกและการดูแลต4นกาแฟ (เทคนิคการเรียนรู-แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share)  

และ  การเรียนรู-แบบทบทวนโดยผู-เรียน (Student-led review sessions) 

6. ครูให4นักเรียนแตWละกลุWมออกมานำเสนอ 



5. ส่ือการเรียนรู= 

1. บอรVดความรู4 เร่ือง การปลูกและการดูแลต4นกาแฟ 

2. สมุดบันทึกความรู4 (Logbook) 

 

6. การวัดและประเมินผล 

การวัดผลประเมินผล 

 1.  ด=านความรู=  (K)  ประเมินจาก 

  1.  สมุดบันทึกความรู4 

 2.  ด=านทักษะ/กระบวนการ  (P)  ประเมินจาก 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเข4ารWวมกิจกรรม 

 3.  ด=านคุณลักษณะอันพึงประสงคa  (A)  ประเมินจาก 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข4ารWวมกิจกรรม 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจตAอการเข=ารAวมกิจกรรมของนักเรียน 

    * น4อยท่ีสุด              น4อย              * ปานกลาง             * มาก                  * มากท่ีสุด 

 

7.การบูรณาการ ตามตัวช้ีวัด 

7.1 วิชาการงานอาชีพ เร่ือง การงานอาชีพ 

ง 1.1 ป.1/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือง=าย ๆ ในการทำงานอย=างปลอดภัย 

ง 1.1 ป.2/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือในการทำงานอย=างเหมาะสมกับงานและประหยัด 

ง 1.1 ป.3/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 

ง 1.1 ป.3/3 ทำงานอย=างเปJนขั้นตอน ตามกระบวนการทำงานด*วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ4สิ่งแวดล*อม 

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเปOาหมายที่วางไว*อย=างเปJนขั้นตอน ด*วยความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย4 

ง 1.1 ป.5/2 ใช*ทักษะการจัดการในการทำงานอย=างเปJนระบบ ประณีตและมีความคิดสร*างสรรค4 

ง 1.1 ป.6/2 ใช*ทกัษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร=วมกัน 

ง 1.1 ม.1/2 ใช*กระบวนการกลุ=มในการทำงานด*วยความเสียสละ 

ง 1.1 ม.2/1 ใช*ทักษะการแสวงหาความรู*เพื่อพัฒนาการทำงาน 

ง 1.1 ม.2/2 ใช*ทักษะกระบวนการแก*ปZญหาในการทำงาน 

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

ง 2.1 ม.1/2 มีเจตคติที่ดีต=อการประกอบอาชีพ 

ง 2.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร*างประสบการณ4อาชีพ 

ง 2.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล*องกับความรู* ความถนัดและความสนใจของตนเอง 



7.2 วิชาวิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี เร่ือง พืช 

ว 1.1 ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตว4ที่อาศัยอยู=บริเวณต=าง ๆ จากข*อมูลที่รวบรวมได* 

ว 1.2 ป.2/2  ตระหนักถึงความจำเปJนที่พืชต*องได*รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให*ได*รับสิ่งดังกล=าวอย=าง

เหมาะสม 

ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน4ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว4ให*ได*รับสิ่งเหล=านี้อย=างเหมาะสม 

ว 1.2 ป.4/1 บรรยายหน*าที่ของราก ลำต*น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช*ข*อมูลที่รวบรวมได* 

ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุณค=าของพืชที่มีต=อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล*อม  โดยการร=วมกันปลูกและดูแลรักษา ต*นไม*ในโรงเรียน

และชุมชน 

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช*ปุbยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน สถานการณ4ที่กำหนด 

7.3 วิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง คำศัพทaท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ=มคำที่ฟZง 

ต 1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ=มคำที่ฟZง 

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ4ตรงตามความหมายของกลุ=มคำและประโยคที่ฟZง 

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข*อความสั้นๆ ที่ฟZง หรือ

อ=าน 

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข*อความสั้นๆ ที่ฟZง หรืออ=าน 

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข*อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายที่อ=าน 

ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุ ประโยค และข*อความ ให*สัมพันธ4กับสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง(non-text information)ที่อ=าน 

ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยค และข*อความ ในสัมพันธ4กับสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง รูปแบบต=างๆ ที่อ=าน 

ต 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อทีไ่ม=ใช=ความเรียง รูปแบบต=างๆ ให*สัมพันธ4กับประโยค และข*อความที่ฟZงหรืออ=าน 

ต 3.1 ป.1/1 บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.2/1  บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรยีนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.4/1  ค*นคว*า  รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นและนำเสนอด*วยการพูด / การเขียน 

ต 3.1 ป.5/1  ค*นคว*า รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น และนำเสนอด*วยการพูด / การเขียน 

ต 3.1 ป.6/1 ค*นคว*า  รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจากแหล=งเรียนรู* และนำเสนอด*วยการพูด /  การ

เขียน 

ต 3.1 ม.1/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูด/การเขียน 

ต 3.1 ม.2/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูด/การเขียน 

ต 3.1 ม.3/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูดและการเขียน 



กิจกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

บันทึกหลังการสอน 

ผลการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ป;ญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข=อเสนอแนะ/แนวทางแก=ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู4สอน ลงช่ือ...........................................................ผู4สอน 

   (………………………………………….…………..)     (………………………………………….…………..) 

         ตำแหนWง…..………………………                  ตำแหนWง…..……………………… 

 



ความคิดเห็นของผู=บริหารโรงเรียนเวียงผาวิทยา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ ..............................................ผู4ตรวจ 

(นายนิเรก   หอมรส) 

ผู4อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกณฑaการให=คะแนนแบบประเมินจุดประสงคaเชิงพฤติกรรม 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ปTการศึกษา 2563   โรงเรียน เวียงผาวิทยา    

คำช้ีแจง : ให4ผู4สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวWางเรียนและนอกเวลาเรียน แล4วขีด üลงในชWองท่ี 

ตรงกับระดับคะแนน 

รายการประเมิน เกณฑaการให=คะแนน 

4 3 2 1 
ด"านความรู" 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการปลูกและการดูแลต:น

กาแฟได: 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการปลูกและการดูแล

ต:นกาแฟได: ถูกต:อง เข:าใจ

งBาย ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการปลูกและการดูแล

ต:นกาแฟได: ถูกต:อง เข:าใจ

งBาย ไมBคBอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการปลูกและการดูแล

ต:นกาแฟได:ถูกต:อง เข:าใจ

ยาก ไมBคBอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการปลูกและการดูแล

ต:นกาแฟได: ไมBถูกต:อง 

ต:องบอกให:แก:ไข 
ด"านทักษะ/กระบวนการ 

1.  นักเรียนสามารถทำตาม

ขั้นตอนปลูกและดูแลต:นกาแฟได: 

นักเรียนสามารถทำตาม

ขั้นตอนปลูกและดูแลต:น

กาแฟได: อยBางถูกต:องเข:าใจ

งBาย ชัดเจน  

นักเรียนสามารถทำตาม

ขั้นตอนปลูกและดูแลต:น

กาแฟได: อยBางถูกต:อง

เข:าใจงBาย ไมBคBอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถทำตาม

ขั้นตอนปลูกและดูแลต:น

กาแฟได:อยBางถูกต:องเข:าใจ

ยาก ไมBคBอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถทำตาม

ขั้นตอนปลูกและดูแลต:น

กาแฟได:ไมBอยBางถูกต:อง

บอกให:แก:ไข 
ด"านคุณลักษณะอันพึงประสงค; 

1.นักเรียนมีความรับผิดชอบสBง

งานตามเวลา 

นักเรียนมีความรับผิดชอบสBง

งานตามเวลา 
นักเรียนมีความรับผิดชอบ

สBงงานตามเวลาช:าไมBเกิน 

5 นาท ี

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

สBงงานตามเวลาช:าไมBเกิน 

10 นาท ี

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

สBงงานไมBทันตามเวลา 

2. นักเรียนมีความมุBงมั่นตั้งใจใน

การทำงาน 

นักเรียนมีความมุBงมั่นตั้งใจ

ในการทำงานดีเยี่ยม 
นักเรียนมีความมุBงมั่นตั้งใจ

ในการทำงานดี 
นักเรียนมีความมุBงมั่นตั้งใจ

ในการทำงานพอใช: 
นักเรียนขาดความมุBงมั่น

ตั้งใจในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินจุดประสงคaเชิงพฤติกรรม 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ปTการศึกษา 2563   โรงเรียน เวียงผาวิทยา    

ประเมินวันท่ี ………. เดือน……………………….พ.ศ…………. 

คำช้ีแจง ครูแบบประเมินจุดประสงคVเชิงพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมตามท่ีกำหนดและให4คะแนน

ลงในชWองท่ีตรงกับแบบประเมินจุดประสงคVเชิงพฤติกรรมของนักเรียน 
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รวม 

 

 

สรุปผลการ

ประเมิน 

4 4 4 4 16 ผAาน ไมAผAาน 

 

 

1. 

 

 

นักเรียนกลุWมท่ี ............. 

 

 

       

 

เกณฑVการผWาน ต4องได4คะแนนต้ังแตW 10 คะแนนข้ึนไป 

 

ลงช่ือ………………………...............……..ผู4ประเมิน 

  ( ......................................................................) 

 

 

 

 

 

 



!"#$%&'()*+',-./*0%'12(03)40%56*
การเพาะพันธุVกาแฟ จะต4องทำจากเมล็ดกาแฟเทWาน้ัน ไมWสามารถตWอตาหรือตัดก่ิงชาและไมWสามารถ

ผสมพันธุVข4ามสายพันธุV น่ันคือ อาราบิก4า (Arabica) จะไมWสามารถนำผลมาผสมพันธุVกับโรบัสต4า (Robusta) 

เพราะท้ังสองพันธุVมีโครโมโซมแตกตWางกัน โรบัสต4ามีโครโมโซม 22 โครโมโซม  สWวนอาราบิก4า มีถึง 44 

โครโมโซม 

เมล็ดกาแฟจะถูกนำมาเพาะในแปลงอนุบาล เม่ืออายุได4ประมาณ 1 ป� จึงย4ายมาปลูกในแปลงท่ีเตรียม

ไว4และอีกประมาณ 3-4 ป� กาแฟจึงจะเร่ิมออกดอกออกผล ระหวWางน้ีชาวไรWจะต4องคอยหม่ันดูแลตกแตWงลำต4น

ให4ตรงและแตWงก่ิงให4แผWออกไปรอบๆ ลำต4นคล4ายกับรWมท่ีกางออก ถึงแม4วWากาแฟจะสามารถข้ึนได4ในเกือบทุก

สภาพดินฟ�าอากาศแตWสภาพของดินท่ีน้ำไมWขังจะเหมาะท่ีสุดสำหรับการปลูกกาแฟอุณหภูมิประมาณ 15 – 25 

องศาตWอป� และปริมาณน้ำฝน ประมาณ 2,000-3,000 มิลลิเมตรตWอป� 

ต4นกาแฟชอบน้ำกับแสงแดด เม่ือต4นกาแฟโตเต็มท่ีความต4องการของต4นกาแฟจะเปล่ียนไป ดังน้ัน

ชาวไรWจึงปลูกต4นไม4สูงท่ีแสงแดดสามารถสWองลอดได4ในไรWกาแฟ เชWน ต4นซิลเวอรV โอ�ก (Silver Oak) เพ่ือให4รWม

เงาแกWต4นกาแฟ 

ปกติกาแฟต4นหน่ึงจะสามารถให4ผลผลิตได4ในป�ท่ี 4 ถึงป�ท่ี 15 และหลังจากน้ันผลผลิตกาแฟตWอต4น 

ก็จะคWอยๆลดลง ชาวไรWก็จะต4องโคWนท้ิงและปลูกต4นใหมWแทน เม่ือเก็บผลกาแฟแล4วจะต4องคอยตกแตWงต4นกาแฟ

ให4อยูWในสภาพท่ีสมบูรณV ใสWปุ�ย แตWงก่ิงและควบคุมลำต4นไมWให4สูงเกินไป ปกติต4นกาแฟท่ีได4รับการดูแล  

จะมีความสูงประมาณ 1.20 – 1.60 เมตร เพ่ือสะดวกในการเก็บผล ต4นกาแฟอาจะมีความสูงถึง 5-10 เมตร 

ได4ในเวลาเพียงไมWก่ีป� 

ดอกกาแฟมีสีขาว หอมและออกตามก่ิง แตWไมWพร4อมกัน ดอกจะเร่ิมรWวงภายใน 2-3 วันผลกาแฟสีเขียว

ขนาดเทWาหัวไม4ขีดไฟจะเร่ิมปรากฏให4เห็นเม่ือดอกรWวงและผลจะคWอยๆใหญWข้ึน จนมีขนาดเส4นผWาศูนยVกลาง

ประมาณไมWเกิน 1 ซม. เม่ือใกล4สุกก็จะเปล่ียนเปoนสีเหลือง แดง ไปจนถึงแดงเข4มคล4ายผลเชอร่ีสุก น่ัน

หมายความวWามีเวลาเก็บเก่ียวแล4ว จากการท่ีต4นกาแฟแตWละต4นออกดอกไมWพร4อมกัน ผลกาแฟจึงไมWสุกพร4อม

กัน จึงเปoนหน4าท่ีของชาวไรWท่ีจะต4องคอยดูวWาผลกาแฟสุกหรือยัง ส่ิงท่ีจะบอกวWาถึงเวลาเก็บผลกาแฟแล4ว คือฝูง

ค4างคาวและฝูงลิงจะลงมาเก็บผลกาแฟสุกกิน  

 

 

 



การปลูก (Tranplant) 

§ การขุดหลุมปลูก ควรขุดให4มีขนาด 30 ซม. X 30 ซม. X30 ซม.  โดยมีการรองก4นหลุมด4วยปุ�ยคอกเพ่ือ

บำรุงต4นตอนโต 

 

การให=น้ำ (Watering) 

§ เม่ือต4นโต ชWวงฤดูแล4งควรรดน้ำอยWางน4อยสัปดาหVละ 1 คร้ัง สWวนในฤดูฝน อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ 

หากฝนท้ิงชWวง หรือดินแห4ง ให4ทำการรดน้ำแล4วใช4ฟางข4าวหรือเศษวัชพืชคลุมโคนต4นเพ่ือรักษาความชุWม

ช้ืนบริเวณโคนต4น 

§ กรณีพ้ืนท่ีปลูกไมWมีแหลWงน้ำให4ใช4เศษวัชพืชหรือฟางข4าวคลุมบริเวณโคนต4นต้ังแตWหมดฤดูฝนโดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีปลูกกาแฟกลางแจ4ง 

การให=ปุ�ย (Fertilization) 

§ ในระยะท่ีกาแฟยังไมWติดผล ควรใสWปุ�ย 46-0-0 เม่ือ กาแฟเร่ิมติดผลแล4ว (ป�ท่ี 4 เปoนต4นไป) ต4องใช4ปุ�ย 

15-15-15 ใสW 3 คร้ัง ชWวงเวลา ต4น-กลาง-ปลายฤดูฝน ในปริมาณ 30 ถึง 150 กรัม (1-5 กำมือ) ตWอคร้ัง 

ข้ึนอยูWกับปริมาณการติดผล และขนาดการเติบโตของลำต4น 

§ ใสWปุ�ยสูตร 15-15-15 อัตรา 150 ถึง 200 กรัม ตWอต4น ตWอป� และปุ�ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 ถึง 100 กรัม 

ตWอต4น ตWอป� แบWงใสW 2 คร้ัง ต4นฤดูฝนและกลางหรือปลายฤดูฝน ในป�ท่ี 1 และ 2 

§ เม่ือต4นกาแฟให4ผลผลิตแล4วต้ังแตWป�ท่ี 3 เปoนต4นไป ใสWปุ�ยสูตร 15 -15 -15 อัตรา 200 กรัม ตWอต4น ตWอป� 

แบWงใสW 2 คร้ัง ต4นฤดูฝน และ กลางฤดูฝน และใสWปุ�ยสูตร 13-13-21 (เม่ือผลมีขนาด เทWาเมล็ดพริกไทย) 

อัตรา 600 ถึง 800 กรัม ตWอต4น ตWอป� แบWงใสW 2 คร้ัง กลางฤดูฝนและปลายฤดูฝน การฟ��นฟูต4นกาแฟใหมW

หลังเก็บเก่ียวกาแฟและตัดแตWง ก่ิงแล4ว ควรใช4ปุ�ยคอกหรือปุ�ยหมัก แทนการใช4ปุ�ยเคมี 50 กิโลกรัม ตWอไรW 

การกำจัดวัชพืช (Remove weeds) 

§ ควรมีการปราบวัชพืชทุกคร้ังกWอนการใสWปุ�ย โดยอาจจะใช4ยาปราบวัชพืชหรือการถากถางตามระยะเวลา

และความเหมาะสม 

§ การกำจัดวัชพืชสามารถทำได4หลายวิธี ข้ึนอยูWกับฤดูกาล สภาพของ วัชพืช สภาพภูมิประเทศ และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช4ในการกำจัด 

 


