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บทคัดย่ อ

ทดสอบวิธีการในการปรรู ปกาแฟโรบัสต้า ดาเนินการที่ศูนย์วิจยั พืชสวนชุมพร และสวนเกษตรกรผู ้
ปลูกกาแฟในพื้นที่จงั หวัดชุมพร วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ผลการทดลองพบว่า
กรรมวิธีการสีเปี ยก และสีก่ ึงเปี ยกในกรรมวิธีที่ 1-3 ให้น้ าหนักเมล็ดกาแฟสารเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีการลอย
น้ าแล้วตากแห้ง และการตากแห้งผลสด ทั้ง 2 ปี ที่ทาการทดลอง เช่นเดียวกันกับระยะเวลาในการตาก การสี
กึ่งเปี ยกและการสีเปี ยกใช้เวลาน้อยกว่าการตากแห้งผลสด ส่ วนในด้านคุณภาพของเมล็ดพบว่า ข้อบกพร่ อง
ของเมล็ดที่โดนแมลงทาลาย เมล็ดแตก สิ่ งปลอมปน ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ยกเว้นเมล็ดดาเกิ นกว่าเกณฑ์
กาหนดทุกกรรมวิธีแต่เมื่อรวมข้อบกพร่ องแล้วไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ด้านการทดสอบชิมรสชาติ เมล็ดกาแฟที่
ได้จากกรรมวิธีการแปรรู ปแบบสี ก่ ึ งเปี ยก และสี เปี ยกให้คุณภาพการชิมเป็ นที่ยอมรับ จากการคัว่ ทั้งระดับ
อ่อน กลาง และคัว่ เข้ม

1/ ศูนย์วิจยั พืชสวนชุมพร อ. สวี จ.ชุมพร 86130 โทร 0-7755-6073 โทรสาร 0-7755-6026
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คานา
การแปรรู ปกาแฟจัดได้ว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการหลังการเกี่ยวกาแฟ ซึ่ งในกาแฟโร
บัสต้าส่วนใหญ่จะใช้วธิ ีการตากแห้ง ก่อนนามาสีทาความสะอาด คุณภาพของเมล็ดที่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การจัดการ
ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การตาก การสี ส่งผลต่อการคัว่ และรสชาติของกาแฟทั้งนี้ การดื่มกาแฟของคนไทยทั้งใน
รู ปกาแฟคัว่ บด และกาแฟสาเร็จรู ปมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นและในปี 2553 การเปิ ดเขตเสรี ทางการค้า AFTA ทาให้
อัตราภาษีลดลง โดยในเมล็ด กาแฟดิ บจะเหลื อที่ 5% และในกาแฟสาเร็ จรู ปเหลือ 0% :ซึ่ งทาให้เกิ ดการ
แข่งขันกันระหว่างประเทศผูป้ ลูกกาแฟด้วยกัน อาจส่งผลให้เกษตรกรไทยต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน ดังนั้น
การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต จะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับกาแฟที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศได้ ดังนั้นการทดลองนี้มุ่งหวังให้เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีในการแปรรู ปกาแฟเพื่อผลิตกาแฟ
สารที่มีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ระยะเวลาในการผลิต โดยเฉพาะค่าแรงงานในการตาก และการสี
กาแฟ
วิธีการดาเนินการและอุปกรณ์
อุปกรณ์
1. กาแฟโรบัสต้าผลสุก
2. ตาชัง่
3. อุปกรณ์การตากกาแฟ เช่น ตาข่ายสีฟ้า กรอบไม้ และแคร่ ไม้ไผ่
4. เครื่ องวัดความชื้น ( เทอร์โมมิเตอร์ ที่มีกระเปาะเปี ยกและแห้ง
5. เครื่ องวัดอุณหภูมิ
6. เครื่ องวัดความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter)
7. เครื่ องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของกาแฟสาร (Data logger)
8. เครื่ องสีกาแฟ
9. กระสอบป่ านสาหรับเก็บตัวอย่างกาแฟที่ตากเสร็จแล้ว
10. ถุงพลาสติกใส และถุงพลาสติกแบบ Zip lock
11. อุปกรณ์ในการชิมรสกาแฟ cup test
วิธีการ
ทาการทดลองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวกาแฟปี 2553/2554,/2554/2555 โดยวางแผนการทดลองแบบ
CRD มี 3 ซ้ า 5 กรรมวิธี ได้แก่
กรรมวิธีที่ 1 สีก่ ึงเปี ยก (กะเทาะผล แล้วตากแห้ง)
กรรมวิธีที่ 2 สีเปี ยก (สีผลสด แช่น้ า 12-16 ชัว่ โมง ขัดเมือก นาไปตากแห้ง)
กรรมวิธีที่ 3 สีเปี ยก (สีผลสด ขัดเมือก นาไปตากแห้ง)
กรรมวิธีที่ 4 แบบตากแห้ง (ลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง)
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กรรมวิธีที่ 5 แบบตากแห้ง วิธีการของเกษตรกร (ไม่ลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง)
บันทึกผลการทดลองดังนี้
1.ร้อยละของผลสุก สุ่มตรวจวัตถุดิบก่อนนาแปรรู ปตามกรรมวิธีการทดลอง
2. สภาวะอากาศในลานตาก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
3. น้ าหนักตัวอย่างกาแฟตั้งแต่เริ่ มตาก ตากไว้ 7 วัน และวันที่เก็บตัวอย่าง
4. ระยะเวลาในการตาก
5. ปริ มาณกาแฟสาร
6. ประสิทธิภาพการตาก (Drying efficiency)
7. คุณภาพการทดสอบรสชาติ
8. pH ของน้ า น้ าเมือกจากการขัดสีเมล็ดสด และน้ าจากการหมักกาแฟไว้ 12-16 ชัว่ โมง
9. สีของกาแฟสาร
10. ความชื้นและตาหนิ (defect) ของสารกาแฟ
วิธีปฏิบัติ

1. คัดผลกาแฟสุกเลือกเก็บเฉพาะผลสีแดง และสีเหลืองกรรมวิธีละ 120 กก.นามาลอยน้ าคัดผลสี
เขียวผลลีบ และมีแมลงทาลายและกิ่ง ก้านใบ สิ่งเจือปนออก
2. โดยกรรมวิธที่ 1 นาผลสดมาสีก่ ึงเปี ยก กะเทาะผล แล้วนาไปตากแห้ง
3. กรรมวิธีที่ 2 นาผลสดมาสีเปี ยก
เสร็จแล้วแช่น้ าไว้ 12 ชัว่ โมง
นาไปขัดเมือก
นาไปตาก
4. กรรมวิธีที่ 3 นาผลสดมาสีเปี ยก
ขัดเมือก
ตากแห้ง
5. กรรมวิธที่ 4 ลอยน้ าผลสด
ตากแห้ง
6. กรรมวิธีที่ 5 ไม่ลอยน้ า ตากแห้ง
โดยทุกกรมวิธีเก็บรักษาไว้นาน 12 เดือนในกระสอบป่ าน
7. หลังจากเก็บนาน 12 เดือนนาไปคัว่ อ่อน คัว่ กลาง และคัว่ เข้ม เพือ่ ทดสอบชิมรสชาติ
ผลการทดลองและวิจารณ์
- เปอร์ เซ็นต์ ผลกาแฟสุ ก จากข้อมูลผลกาแฟสดก่อนนามาลอยน้ าพบว่า กรรมวิธีที่ 1
เปอร์เซ็นต์ผลสุ ก 70% กรรมวิธีที่ 2 80% กรรมวิธีที่ 3 71.7% กรรมวิธีที่ 4 78.4% และกรรมวิธที่ 5 75%
ทั้งนี้ทุกกรรมวิธีใช้ผลกาแฟสด 120 กก.(ตารางที่ 1)
- น้าหนักเมล็ดกาแฟ หลังจากสีได้น้ าหนักเมล็ดกาแฟดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 นาผลสดมาสีก่ ึงเปี ยก
กะเทาะผล แล้วนาไปตากแห้งให้น้ าหนัก 74.2 กก. กรรมวิธีที่ 2 สี เปี ยก (สี ผลสด แช่น้ า 12-16 ชัว่ โมง ขัด
เมือก นาไปตากแห้ง) 66.6 กก. กรรมวิธีที่ 3 นาผลสดมาสีเปี ยกขัดเมือกตากแห้ง 67.6 กก. ส่ วนกรรมวิธีที่ 4
แบบตากแห้ง (ลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง) 113.6 กก. และกรรมวิธีที่ 5 แบบตากแห้งวิธีการของเกษตรกร
(ไม่ลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง) น้ าหนักกาแฟ 120 กก.
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- ระยะเวลาในการสี กรรมวิธีที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการสี 21.4 นาที กรรมวิธีที่ 2 20.7 นาที และ
กรรมวิธีที่ 3 21.4 นาที ส่วนกรรมวิธีที่ 4 และ 5 ใช้วธิ ีการตากแห้ง (ตารางที่ 1)
ข้อมูลการตาก ส่วนการตากเมล็ดกาแฟแห้งพบว่า เมื่อตากผ่านไป 7 วันนาไปชัง่ น้ าหนักพบว่า ในกรรมวิธี
ที่ 1 ได้น้ าหนัก 30 กก. กรรมวิธีที่ 2 ได้น้ าหนักเมล็ดกาแฟ 29.6 กก. กรรมวิธีที่ 3 29.6 กก. กรรมวิธีที่ 4
53.9 และ 5 53.6 กก. ส่วนการตากหลังจากวันที่ 7 ไปจนแห้งเก็บนาไปชัง่ น้ าหนักผลปรากฏว่า กรรมวิธีที่
1 ได้น้ าหนัก 29.5 กก. กรรมวิธีที่ 2 28.6 กก. กรรมวิธีที่ 3 29.9 กก. กรรมวิธีที่ 4 46.3 กก. และ กรรมวิธีที่ 5
46.3 กก. (ตารางที่ 2)
- ระยะเวลาในการตาก กรรมวิธีที่ 1-3 ใช้ระยะเวลาในการตาก 7 วัน ในขณะที่กรรมวิธีที่ 4-5 ใช้
ระยะเวลาในการตาก 12 วัน อุณหภูมิในลานตาก 28 องศาเซลเซี ยส และความชื้นสัมพัทธ์ 77 เปอร์เซ็นต์
(ตารางที่ 3)
- ประสิ ทธิภาพในการตาก (Dry efficiency) คานวณจากปริ มาณกาแฟสารที่ได้รับต่อพื้นที่ตากต่อ
ระยะเวลากรรมวิธีที่ 1 ,2,3,4 และ 5 ประสิ ทธิภาพการตาก 0.55, 0.59, 0.61, 0.38 และ 0.37 กก./ตารางเมตร/
วัน ความหนาของการตาก 3-4 ซม. ซึ่งเมล็ดกาแฟหลังจากตากแห้งแล้วสุ่มชัง่ ใส่ปี๊บ โดยกรรมวิธีที่ 1 น้ าหนัก
1 ปี๊ บ น้อยที่สุด 7.8 กก. รองลงมากรรมวิธีที่ 2,3 น้ าหนักเมล็ดกาแฟแห้ง 1 ปี๊ บ 8.0 กก.ในขณะที่กรรมวิธีที่
4 และ 5 มีน้ าหนัก 1 ปี๊ บมากที่สุด 8.6 กก.เนื่ องจากเป็ นเมล็ดที่ยงั ไม่ผ่านการสี ทาให้เหลือเป็ นน้ าหนักรวม
มากที่สุด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ผลสุก น้ าหนักเมล็ด และระยะเวลาในการสี
เปอร์เซ็นต์ผลสุก น้ าหนักเมล็ด ระยะเวลาในการสี
กรรมวิธี
(%)
(กก.)
(นาที)
1.สีก่ ึงเปี ยก (กะเทาะผล แล้วตากแห้ง)
70
74.2
21.4
2.สีเปี ยก (สีผลสด แช่น้ า 12-16 ชัว่ โมง ขัด
80
66.3
20.7
เมือก นาไปตากแห้ง)
3. นาผลสดมาสีเปี ยกขัดเมือกตากแห้ง
71.7
67.6
21.4
4.แบบตากแห้ง (ลอยน้ าผลสด แล้วตาก
78.4
113.6
แห้ง)
5. แบบตากแห้งวิธีการของเกษตรกร (ไม่
78
120
ลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง)
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ตารางที่ 2 น้ าหนักเมล็ดกาแฟแห้งหลังจากตากและระยะเวลาในการสี
กรรมวิธี
น้าหนัก 1 ปี๊ บ (กก.) เวลาในการสี กาแฟ (นาที)
1.สีก่ ึงเปี ยก (กะเทาะผล แล้วตากแห้ง)

7.8
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2.สีเปี ยก (สีผลสด แช่น้ า 12-16 ชัว่ โมง ขัดเมือก
นาไปตากแห้ง)
3. นาผลสดมาสีเปี ยกขัดเมือกตากแห้ง
4.แบบตากแห้ง (ลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง)
5. แบบตากแห้งวิธีการของเกษตรกร (ไม่ลอยน้ าผล
สด แล้วตากแห้ง)

8.0

3

8.0
8.6
8.6

3
4
5

ตารางที่ 3 การตากกาแฟ
นา้ หนักกาแฟ (กก.)
กรรมวิธี ก่อนตาก
7 วัน
วันทีเ่ ก็บ

1
2
3
4
5

74.2
66.3
67.6
113.6
120.0

30.0
28.6
29.9
53.9
53.6

29.5
29.6
29.6
46.3
46.3

สภาวะอากาศในลานตาก
อุณหภูมิ
ความชื้น
(º C)
สัมพัทธ์

28

77

ระยะเวลาตาก
(วัน)

Drying
efficiency

7
7
7
12
12

0.55
0.59
0.61
0.38
0.37

- ด้ านคุณภาพของกาแฟโรบัสต้ า ในฤดูกาลผลิตปี 2553/2554
1. น้ าหนักเมล็ดสาร พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ลอยน้ าผลสดแล้วนาไปตากแห้ง น้ าหนักเมล็ด
หลังจากสีมากที่สุด 25.43 กก. รองลงมาเป็ นกรรมวิธีที่ 5 คือไม่ลอยน้ า ตากผลแห้งน้ าหนักเมล็ด 24.84 กก.
ส่วนกรรมวิธีที่ 1 สีก่ ึงเปี ยก มีน้ าหนักเมล็ดสารน้อยที่สุดคือ 21.63 กก.
2. เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดจากการสุ่มวัดโดยใช้เครื่ องวัดความชื้นมีค่าอยูร่ ะหว่าง 12.0013.66 โดยกรรมวิธีที่ 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดเล็กน้อยคือ 13.60 และ
13.13 เปอร์เซ็นต์
3. สิ่งบกพร่ อง (defects) หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเมล็ดกาแฟ ประกอบด้วย
เมล็ดที่โดนแมลงทาลาย เมล็ดดา เมล็ดแตก และสิ่งแปลกปลอม โดยพบว่า กรรมวิธีที่ 5 มีเมล็ดโดนแมลง
ทาลายมากที่สุด 1.81 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็ นกรรมวิธีที่ 4 1.75 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนกรรมวิธีที่ 3 มีเมล็ดที่โดน
แมลงทาลายน้อยที่สุด 1.37 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดดาพบว่า กรรมวิธีที่ 2 -5 พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดดาเกิน
ค่าเกณฑ์กาหนดคือ มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เกณฑ์กาหนด < 2 เปอร์เซ็นต์ โดยกรรมวิธีที่ 2 สี เปี ยก
(สี ผลสด แช่ น้ า 12-16 ชัว่ โมง ขัดเมื อ ก นาไปตากแห้ง) มี เปอร์ เซ็ นต์เมล็ดดามากที่สุด 5.90 เปอร์ เซ็ นต์
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ในขณะที่เมล็ดแตกกรรมวิธีที่ 1 พบเมล็ดแตกมากที่สุด 4.34 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งแปลกปลอมกรรมวิธีที่ 3 มาก
ที่สุด 0.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งสิ่ งแปลกปลอมทุกกรรมวิธีไม่เกินค่าเกณฑ์กาหนด (<1 เปอร์เซ็นต์ ) ทั้งนี้ รวมสิ่ ง
บกพร่ องแล้วไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ศุภรัตน์ และคณะ, 2548) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คุณภาพของกาแฟโรบัสต้าที่ได้จากการทดลองปี 2553/2554
กรรมวิธี
น้ าหนักกาแฟสาร ความชื้น
สิ่งบกพร่ อง (defects) (%)
(กก.)
(%)
เมล็ดโดนแมลง เมล็ดดา เมล็ดแตก สิ่งแปลกปลอม
ทาลาย
1
21.63
12.66
1.47
0.95
4.34
0.26
2
22.58
12.00
1.44
5.90
1.20
0.51
3
23.33
12.36
1.37
5.43
1.37
0.60
4
25.43
13.60
1.75
3.84
0.14
0.26
5
24.84
13.13
1.81
2.88
0.22
0.33
หมายเหตุ: เกณฑ์กาหนด

ความชื้นอยูใ่ นช่วง
เมล็ดโดนแมลงทาลาย
เมล็ดดา
เมล็ดแตก
สิ่งแปลกปลอม

9-13 เปอร์เซ็นต์
< 4 เปอร์เซ็นต์
< 2 เปอร์เซ็นต์
< 2 เปอร์เซ็นต์
< 1 เปอร์เซ็นต์

- ด้ านคุณภาพของกาแฟโรบัสต้ า ในฤดูกาลผลิตปี 2554/2555
1. น้ าหนักเมล็ดสาร พบว่า กรรมวิธีที่ 2 สีเปี ยก (สีผลสด แช่น้ า 12-16 ชัว่ โมง ขัดเมือก นาไป
ตากแห้ง) น้ าหนักเมล็ดสารมากที่สุด คือ 23 กก.รองลงมาเป็ นวิธีที่ 3 นาผลสดมาสี เปี ยกขัดเมือกตากแห้ง
น้ าหนักเมล็ดสาร 22.5 กก.ส่ วนกรรมวิธีที่ 4 ลอยน้ าผลสดแล้วนาไปตากแห้ง น้ าหนักเมล็ดน้อยที่สุด 19.8
กก.
2. เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดจากการสุ่มวัดโดยใช้เครื่ องวัดความชื้นมีค่าอยูร่ ะหว่าง 11.213.3 โดยกรรมวิธีที่ 3 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดเล็กน้อยคือ 13.3 เปอร์เซ็นต์
ส่วนกรรมวิธีอื่นๆความชื้นอยูใ่ นเกณฑ์กาหนดคือไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5)
3. สิ่งบกพร่ อง (defects) หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นกับเมล็ดกาแฟ ประกอบด้วย เมล็ดที่โดนแมลง
ทาลาย เมล็ดดา เมล็ดแตก และสิ่ งแปลกปลอม โดยพบว่าเมล็ดโดนแมลงทาลายทุกกรรมวิธีมีค่าไม่เกิ น
เกณฑ์กาหนด (เกณฑ์กาหนด < 4 เปอร์เซ็นต์) ส่ วนเมล็ดดาพบว่า ทุกกรรมวิธีมีค่าเกินเกณฑ์กาหนดคือ > 2
เปอร์เซ็นต์ เมล็ดแตกทุกกรรมวิธีมีค่าไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด และเช่นเดียวกันกับ
สิ่งแปลกปลอมทุกกรรมวิธีมีค่าไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 คุณภาพของกาแฟโรบัสต้าที่ได้จากการทดลองปี 2554/2555
กรรมวิธี
น้ าหนักกาแฟสาร ความชื้น
สิ่งบกพร่ อง (defects) (%)
(กก.)
(%)
เมล็ดโดนแมลง เมล็ดดา เมล็ดแตก สิ่งแปลกปลอม
ทาลาย
1
21.50
11.20
0.88
5.35
2.00
0.46
2
23.00
13.00
0.26
4.78
1.43
0.07
3
22.50
13.30
1.11
5.11
1.42
0.04
4
19.80
12.00
0.20
4.04
0.20
0.91
5
21.80
11.20
0.09
5.50
0.50
0.32
หมายเหตุ: เกณฑ์กาหนด

ความชื้นอยูใ่ นช่วง
เมล็ดโดนแมลงทาลาย
เมล็ดดา
เมล็ดแตก
สิ่งแปลกปลอม

9-13 เปอร์เซ็นต์
< 4 เปอร์เซ็นต์
< 2 เปอร์เซ็นต์
< 2 เปอร์เซ็นต์
< 1 เปอร์เซ็นต์

- ขนาดของเมล็ดกาแฟสาร ขนาดของเมล็ดที่ร่อนผ่านตะแกรงคัดขนาดเบอร์ต่างๆ
ประกอบด้วย เบอร์ 20 ,19,18,17,16,15,14,13 และ12 และพบว่า ทุกกรรมวิธีมีขนาดของเมล็ดร่ อ นผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 17 เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็ นขนาดตะแกรงเบอร์ 16 ซึ่งสรุ ปได้วา่ ขนาดของเมล็ดกาแฟสาร
ที่ทดลองมีขนาดกลางถึงใหญ่
ตารางที่ 6 ขนาดของเมล็ดกาแฟทีร่ ่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ ต่างๆ (กรัม)
กรรมวิธี
ขนาดของตะแกรงเบอร์ ต่างๆ

1
2
3
4
5

20
107.0
120.5
126.0
114.5
116

19
424.5
498.0
501.0
439.0
465.5

18
811.5
932.5
894.0
879.0
903.0

17
16
1638.5 1347
1553.5 1345
1219.0 1574.5
1558.5 1196
1455.0 1265.5

15
58.5
58.5
60
66.0
93.5

14
1305.5
1264.0
12410
1329.0
1340.0

13
256.5
254.5
212.5
270.5
283.5

12
21.5
21.5
18.5
24.0
22.5

<12
13.5
11.6
10.0
12.5
5.0

จากนั้นนาเมล็ดกาแฟสารไปเก็บไว้ในประสอบป่ านเป็ นเวลา 12 เดือน ก่อนนามาคัว่ เพื่อทดสอบการชิม
รสชาติ ซึ่งผลการทดสอบชิมรสชาติมีดงั นี้ จากผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีการสี และการคัว่ กาแฟมีผลต่อ
สี กลิ่น รสชาติกาแฟ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมวิธีการสี ก่ ึงเปี ยกกะเทาะผลแล้วตากแห้ง ให้รสชาติดีที่สุดใน
การคัว่ ทั้ง 3 ระดับ กรรมวิธีที่ 2 การสี เปี ยกโดยสี ผลสดแช่น้ า 12 ชม. ขัดเมือกแล้วนาไปตากแห้ง และ
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กรรมวิธีที่ 3 การสีผลสด ขัดเมือก แล้วตากแห้ง ให้รสชาติที่ดีในระดับการคัว่ อ่อน และคัว่ กลาง ส่ วนที่ระดับ
การคัว่ เข้มนั้นไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากมีกลิ่นไหม้ของกาแฟและเมื่อผ่านการชิมรสมีรสชาติที่ขมติดคอ
ส่วนกรรมวิธีที่ 4 การลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง และกรรมวิธีที่ 5 ไม่ลอยน้ าผลสด ตากแห้ง (วิธีเกษตรกร)
ไม่ได้รับการยอมรับในเรื่ องรสชาติ ในทุกระดับการคัว่ เนื่องจากมีกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการหมัก (ตารางที่
7) ซึ่งขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวมีความสาคัญอย่างมาก การจัดการที่ถูกต้องทาให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพอันจะ
ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟด้วย
ตารางที่ 7 ผลกาชิมรสชาติของกาแฟโรบัสต้าที่ระดับการคัว่ ต่างๆกัน
ระดับการคัว่

กรรมวิธี
สี เมล็ดกาแฟคัว่
1
น้ าตาลอ่อนไม่มีมนั
2
น้ าตาลอ่อนไม่มีมนั
3
น้ าตาลอ่อนไม่มีมนั
คัว่ อ่อน
4
น้ าตาลอ่อนไม่มีมนั
5
น้ าตาลอ่อนไม่มีมนั
คัว่ กลาง
1
น้ าตาลไม่มีมนั
2
น้ าตาลไม่มีมนั
3
น้ าตาลไม่มีมนั
4
น้ าตาลไม่มีมนั
5
น้ าตาลไม่มีมนั
คัว่ เข้ม
1
น้ าตาลดามีมนั
2
น้ าตาลดามีมนั
3
น้ าตาลดามีมนั
4
น้ าตาลดามีมนั
5
น้ าตาลดามีมนั
หมายเหตุ: ส่ งชิมรสชาติที่บริ ษทั คอฟแมน

สี
น้ าตาลแดงขุ่น
น้ าตาลแดงขุ่น
น้ าตาลแดงขุ่น
น้ าตาลแดงขุ่น
น้ าตาลแดงขุ่น
น้ าตาลดาแดง
น้ าตาลดาแดง
น้ าตาลดาแดง
น้ าตาลดาแดง
น้ าตาลดาแดง
น้ าตาลดา
น้ าตาลดา
น้ าตาลดา
น้ าตาลดา
น้ าตาลดา

กลิ่น
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายกลิ่นหมัก
หอมคล้ายกลิ่นหมัก
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายกลิ่นหมัก
หอมคล้ายกลิ่นหมัก
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายถัว่ คัว่
หอมคล้ายกลิ่นหมัก
หอมคล้ายกลิ่นหมัก

รสชาติ
ขมเปรี้ ยวเล็กน้อย
ขมเปรี้ ยวเล็กน้อย
ขมเปรี้ ยวเล็กน้อย
ขมเปรี้ ยวหมัก
ขมเปรี้ ยวหมัก
ขมเปรี้ ยว
ขมเปรี้ ยว
ขมเปรี้ ยว
ขมเปรี้ ยวออกหมัก
ขมเปรี้ ยวออกหมัก
ขมเปรี้ ยวเล็กน้อย
ขมมากมีกลิ่นไหม้
ขมมากมีกลิ่นไหม้
ขมมากมีรสหมัก
ขมมากมีรสหมัก

การยอมรับ
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ยอมรับได้
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ

ระยะเวลา : ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี .
สถานที่ดาเนินการ : ศูนย์วจิ ยั พืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร
พื้นที่เกษตรกรปลูกกาแฟโรบัสต้า
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
ทดสอบวิธีการแปรรู ปที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟ เป็ นวิธีการและขั้นตอนในการจัดการด้านการแปรรู ป
กาแฟโรบ้สต้า ซึึึ่งโดยสภาพทัว่ ไปใช้วิธีการในการแปรรู ปแบบตากแห้งทั้งผลสด แต่จากการทดลอง
พบว่าทั้งด้านคุ ณภาพและปริ มาณ ตลอดจนรสชาติของกาแฟที่ ไ ด้จากวิธีการสี ก่ ึ งเปี ยก และสี เปี ยก ใน
กรรมวิธีที่ 1-3 ดีกว่าการตากผลแห้งทั้งการลอยน้ าผลสด แล้วตากแห้ง และการตากแห้งโดยไม่มีการลอยน้ า
นอกจากนั้นยังช่วยลดระยะเวลาในการตากเนื่องจากกรรมวิธีที่ 1-3 .ใช้ระยะเวลาในการตาก 7 วัน ในขณะที่
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กรรมวิธีที่ 4 และ5 ใช้ระยะเวลาในการตากถึง 12 วัน และน้ าหนักเมล็ดกาแฟสารที่ได้จากการทดลองทั้ง 2 ปี
เฉลี่ยมากกว่าเช่นกัน ส่วนในด้านความชื้นของเมล็ดกาแฟสารทุกกรรมวิธีมีค่าอยูร่ ะหว่าง 11-13.6 เปอร์เซ็นต์
มากกว่าเกณฑ์กาหนด 0.60 ซึ่ งจัดยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้นถ้าการปฏิบตั ิมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ และแรงงาน
พร้อมก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทาแห้งกาแฟได้ กาแฟที่ได้มีคุณภาพ รสชาติกาแฟเป็ นที่ยอมรับซึ่ งส่ งผล
ต่อราคาของกาแฟในอนาคตที่จะมีการเปิ ดเสรี ทางการค้าด้วย

การนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ขั้นตอนและวิธีการในการแปรรู ปกาแฟ เป็ นปั จจัยสาคัญในกาหนดคุณภาพเมล็ดกาแฟได้เช่นกัน ซึ่ ง
จากกรรมวิธีการในการทดลองสามารถนารู ปแบบ และวิธีการไปใช้เพือ่ แนะนาแก่เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟ กลุ่ม
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการธุรกิจกาแฟ ตลอดจนโรงงานแปรรู ปกาแฟ ในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ และเป็ นที่
ยอมรับของตลาด ตลอดจนสามารถแข่งขันกับประเทศคู่คา้ ได้
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอฟแมน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดสอบการชิมรสชาติกาแฟ
และขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดชุมพรที่ให้ความร่ วมมือในการทางานทดลองครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ของศูนย์วจิ ยั พืชสวนชุมพรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เอกสารอ้ างอิง
ศุภรัตน์ โฆษิตเจริ ญกุล และปิ ยนุช นาคะ. 2548. เอกสารวิชาการ คุณภาพของกาแฟและสารออคราทอก
ซิน เอ. สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุ งเทพฯ . 34 น.
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การตากผลผลิตบนแคร่ ไม้ไผ่

การตากผลผลิตบนตาข่ ายสีฟ้า

การตากผลผลิตบนพืน้ ซีเมนต์

ผลผลิตทีแ่ ห้ งพร้ อมนาไปสี

การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ
ภาพที่ 9 การแปรรูปหลังการเก็บเกีย่ วกาแฟโรบัสต้า

