
In-depth processing workshop:
เวริค์ชอ็ปเชงิลกึการแปรรปูเมล็ดกาแฟ:

Naturals 
การแปรรปูตามธรรมชาติ



The Big Picture: / ภาพใหญ่

• Production: (Raw Material-Cherry) Genetics, 

Environmental Factors, Farming Practices, Harvest 

Practices  / การผลติ: พนัธกุรรม (วตัถดุบิ-เมล็ดกาแฟ), ปัจจยัทาง

สิง่แวดลอ้ม, แนวทางปฏบิตักิารเพาะปลกู, แนวทางปฏบิตักิารเก็บเกีย่ว

เมล็ด

• Primary Process: (Physiological Changes, Fermentative 

and Other Changes) Drying / การแปรรูปในขัน้แรก: (การ

เปลีย่นแปลงทางกายภาพ, การเปลีย่นแปลงของการหมกัและการ

เปลีย่นแปลงอืน่ๆ)

• Secondary Process: (Chemical Changes) Roasting / 

การแปรรปูในขัน้ถดัไป: (การเปลีย่นแปลงทางเคม)ี การคัว่เมล็ด

• Final Product: (Flavour) Market / ผลติภณัฑท์ีไ่ด:้ (รสชาต)ิ 

ตลาด



Introduction:/ คาํนํา
• The dry process is the oldest method for processing coffee after harvest, and it is still 

the main method used in some arabica producing regions / การแปรรปูกาแฟแบบแหง้เป็น

วธิกีารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในการแปรรปูเมล็ดกาแฟหลงัการเก็บเกีย่วและยงัคงเป็นวธิกีารแปรรปูกาแฟทีใ่ชอ้ยูใ่น

พืน้ทีผ่ลติเมล็ดกาแฟสายพนัธุอ์าราบกิา้

◦ Brazil, Ethiopia, Yemen, Mexico, Indonesia, Uganda, Ecuador, Honduras, Panama, 

Tanzania / บราซลิ, เอธโิอเปีย, เยเมน, เม็กซโิก, อนิโดนีเซยี, อกูนัดา, เอกวาดอร,์ ฮอนดรูสั, ปานามา, 

แทนซาเนีย

◦ However, it is the least understood, since most research about coffee processing is 

about the washed process. / อยา่งไรก็ตาม วธิกีารนีเ้ป็นวธิกีารทีม่ขีอ้มูลนอ้ยทีส่ดุเนื่องจากมกีารวจิยั

การแปรรปูเมล็ดกาแฟแบบเปียกมากกวา่

• The dry process is more sustainable: / การแปรรปูกาแฟแบบแหง้มคีวามยัง่ยนืมากกวา่

◦ It does not use water, which is vital for dry areas. / เป็นวธิกีารทีไ่ม่ใชน้ํา้ ซ ึง่นํา้เป็นสิง่สาํคญั

ในพืน้ทีแ่หง้แลง้

◦ It does not pollute the water ways. / เป็นวธิกีารทีไ่ม่สรา้งมลพษิใหก้บัทางนํา้



• Demand for specialty naturals is increasing and will continue to increase: / ความ

ตอ้งการเมล็ดกาแฟแปรรปูพเิศษตามธรรมชาตกิาํลงัเพิม่ขึน้และจะเพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ

◦ Many roasters and baristas now understand the difference between real naturals 

and the bad quality dried coffee cherries that are actually the refuse from the 

washing station. / นักคัว่กาแฟและบารสิตา้เขา้ใจความแตกตา่งแลว้ระหวา่งเมล็ดกาแฟ

ธรรมชาตขิองแทแ้ละเมล็ดกาแฟแหง้คณุภาพแย่ทีถ่กูคดัออกจากสถานีลา้งเมล็ด

◦ many roasters and baristas understand the advantages of naturals for espresso 

blends.  / นักคัว่กาแฟและบารสิตา้เขา้ใจสรรพคณุของเมล็ดกาแฟแปรรปูธรรมชาตทิีม่ผีลตอ่การ

ชงกาแฟ

◦ Many roasters, baristas and consumers like the fruity, sweet and even exotic 

flavors of natural coffees.  / นักคัว่กาแฟและบารสิตา้เขา้ใจรวมถงึผูบ้รโิภคชืน่ชอบรสชาติ

ของกาแฟธรรมชาตทิีห่อมหวานและโดดเดน่



Some say it is all about germination: / มผีูก้ลา่วไวว้า่ทัง้หมดนีเ้กดิจากการเพาะตวัของเมล็ด

กาแฟ

• The fruit metabolism is active for the first week of the drying process, but under stress / ผลกาแฟจะ

ยงัมกีารสนัดาปอยู่ในสปัดาหแ์รกของการแปรรปูแบบแหง้แตเ่ป็นการสนัดาปภายใตแ้รงกดดนั

• The amino acid profiles are different in natural and washed coffees. Amino acids are important in 

Maillard reaction. / คณุลกัษณะของกรดอะมโินจะแตกตา่งกนัระหวา่งการแปรรปูเมล็ดกาแฟแบบธรรมชาตแิละแบบ

เปียก ทัง้นี ้ กรดอะมโินมคีวามสําคญัอย่างยิง่ตอ่ปฏกิิรยิาเมลลารด์ (Maillard reaction)

• Many differences between washed and unwashed coffee are due to a different germination phase 

during drying / ความแตกตา่งจาํนวนมากระหวา่งการแปรรปูกาแฟลา้งเมล็ดและไม่ลา้งเกดิจากระยะการเพาะตวัของ

เมล็ดระหวา่งการทําใหแ้หง้

• Natural Coffees have a much higher content of fructose and glucose than washed coffees, 

possibly because aerobic metabolism during fermentation. Fructose and glucose are important 

flavor precursors / เมล็ดกาแฟทีผ่่านการแปรปูตามธรรมชาตจิะมปีรมิาณนํา้ตาลฟรุก๊โตสและกลโูคสมากกวา่การแปร

รปูแบบเปียกซึง่อาจเกดิจากมกีารสนัดาปแบบใชอ้ากาศระหวา่งการหมกัตวั ทัง้นี ้ นํา้ตาลฟรุก๊โตสและกลโูคสมคีวามสําคญั



Some say it is about fermentation: / มผีูก้ลา่วไวว้า่ทัง้หมดนีเ้กดิจากการหมกัเมล็ด

กาแฟ

• There are bacteria living inside the coffee cherry while still on the tree. The could 

start in-cherry fermentation after harvest. / ระหวา่งทีเ่มล็ดกาแฟยงัอยูท่ีต่น้จะมแีบคทเีรยีอาศยัอยู่

ซ ึง่แบคทเีรยีนีอ้าจเร ิม่ขยายจาํนวนเมือ่ทําการหมกัเมล็ดกาแฟหลงัเก็บเกีย่ว

• Natural coffee undergoes a fermentation during drying, which is responsible for 

much of the natural coffee flavor. / การแปรรปูเมล็ดกาแฟแบบธรรมชาตจิะเกดิการหมกัตวัระหวา่ง

ขัน้ตอนการทําใหแ้หง้ ทําใหย้งัคงรกัษารสชาตกิาแฟตามธรรมชาตไิวไ้ด ้

◦ Bacteria are important the first few days, breaking down the mucilage and 

producing acetic acid. / ทัง้นี ้ แบคทเีรยีมคีวามสาํคญัในสองสามวนัแรกของการหมกัเพราะจะชว่ยหยุด

การทํางานของเมอืกกาแฟและสรา้งกรดอะเซตกิ

◦ Yeasts are important in the middle of the process. / ยสีตม์คีวามสาํคญัในชว่งการของการ

แปรรปู

◦ Fungi are important at the end and during storage./ เช ือ้รามคีวามสําคญัในชว่งสดุทา้ยของ

็



Some have tried to look at the flavor:  / มบีางรายทีไ่ดศ้กึษารสชาติ

ของเมล็ดกาแฟ

• Some varieties that deliver a better flavor when used for naturals have been 

identified in Cerrado, MG, Brazil (2010) / เมล็ดกาแฟบางสายพนัธุใ์หร้สชาตทิีด่กีวา่เมือ่

ผ่านการแปรรปูแบบบธรรมชาติ โดยไดร้บัการศกึษาในเมอืง

Cerrado, รฐั MG, ประเทศบราซลิ (ค.ศ. 2010) 

1. Catigua MG2

2. Rubi MG 1192

3. 514-7-10-6 H

4. H 419-3-1-4-2

5. H419-6-2-5-2

6. 493-1-2-10 H

7. H 514-7-10-1 

8. Vermelho

9. Catigua MG1

10. Sacramento MG1

11. 419-6-2-5-3 H

12. H 515-9-2-2

13. Catigua Amarelo IAC 62





Some Aroma Notes Specific to Naturals and Pulped Naturals: / กลิน่เฉพาะตวั

ของกาแฟทีผ่่านการแปรรูปแบบธรรมชาตแิละการแปรรูปแบบทัง้เปลอืกตามธรรมชาต:ิ

• Tropical Fruits: Passion Fruit, Mango, Pineapple, Banana, Guava / ผลไมเ้ขตรอ้น: เสาวรส, มะม่วง

, สบัปะรด, กลว้ย, ฝร ัง่

•Berries: Strawberry Red Cherry, Black Cherry, Blueberry, Black berry, Wine, Grape, Cranberry / 

เบอรร์ ี:่ สตรอเบอรร์ ี,่ เชอรร์ ีแ่ดง, เชอรร์ ีด่าํ, บลเูบอรร์ ี,่ แบล็คเบอรร์ ี,่ องุ่นไวน,์ องุ่น, แครนเบอรร์ ี่

•Caramels: Curd, Molasses, sugarcane, brown sugarloaf / คาราเมล: เคริด์, นํา้ตาลโมลาส, นํา้ตาลออ้ย, 

นํา้ตาลทรายแดง

•Dried Fruits: Prune, dates, tamarind, pumpkin, raisin, dried figs / ผลไมแ้หง้: ลกูพรนุ, อนิทผาลมั, 

มะขาม, ฟักทอง, ลกูเกด, มะเดือ่แหง้

•spices: cinnamon, chilli pepper, aniseed, cardamon, oregeno / เคร ือ่งเทศ: อบเชย, พรกิ, เมล็ดผกัช,ี 

กระวาน, ออรกิาโน่

•Taints: blue cheese, roquefort cheese, cognac /  กลิน่แรง: บลชูสี, ชสีรอ็คฟอรต์, คอนยคั



เมล็ดกาแฟนํา้หนัก 10 กโิลกรมั



การเตบิโตของแบคทเีรยีระหวา่งการทาํเมล็ดกาแฟใหแ้หง้



What some producers know: / สิง่ทีผู่ผ้ลติบางรายทราบ

• Some producers use very good practices: / ผูผ้ลติบางรายใช ้

แนวทางปฏบิตัทิีด่มีาก

◦ They use varieties suitable for naturals-some say yellow 

varieties are better because they are juicier / ผูผ้ลติเหลา่นีใ้ชก้าแฟ

สายพนัธุต์า่งๆทีเ่หมาะสาํหรบัการแปรรปูตามธรรมชาติ ผูผ้ลติบางรายบอกวา่

กาแฟสายพนัธุส์เีหลอืงดกีวา่เพราะมรีสชาตดิกีวา่

◦ They pick only ripe cherries / ผูผ้ลติเหลา่นีเ้ก็บเฉพาะเมล็ดกาแฟทีส่กุ

แลว้

◦ They protect their coffee from high temperatures and high 

moisture / ผูผ้ลติเหลา่นีป้้องกนักาแฟจากอณุหภมูแิละความชืน้ทีส่งู



However, some producers really master the dry process: 
/ อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลติบางรายมคีวามชาํนาญในการแปรรปูเมล็ดกาแฟแบบ

แหง้อย่างแทจ้รงิ

• By adjusting the coffee layer thickness and the time 
between layer turning, they achieve what is called “honeyed 
natural”. / ผูผ้ลติเหลา่นีป้รบัความหนา้ของช ัน้กาแฟรวมถงึระยะเวลา
ระหวา่งการกลบัดา้นกาแฟ ทําใหไ้ดก้าแฟทีเ่รยีกวา่ “กาแฟกะลาแปรรปู
ตามธรรมชาตแิบบฮนันี่”
• Honeyed natural usually shows fruity or winey notes and is 
usually graded higher than other kinds of naturals from the 
same region, showing better acidity. / กาแฟกะลาแปรรปูตาม
ธรรมชาตแิบบฮนันี่มกัมกีลิน่ผลไมห้รอืกลิน่ไวนใ์นตวัและไดร้บัการจดั
อนัดบัทีส่งูกวา่กาแฟแปรรปูธรรมชาตแิบบอืน่ๆทีม่าจากพืน้ทีเ่ดยีวกนั อกี
ทัง้ยงัแสดงคา่ความเปร ีย้วทีด่กีวา่



The slower the drying process the flavors goes from 

chocolatey —> Berry like —> winey —> sour —> moldy. / 

ยิง่กระบวนการแปรรปูชา้ลงเท่าไหร่ รสชาตขิองกาแฟจะเปลีย่นจากรส

ขมแบบชอคโกแล็ตกลายเป็นรสเปร ีย้วเหมอืนเบอรร์ ีเ่หมอืนไวนห์รอืรส

ดนิ



In brief: / กลา่วโดยสรปุ:
• Flavor formation in naturals is highly complex and at least three 
independent mechanisms can be happening: / การเกดิรสชาตติา่งๆของกาแฟ
แปรรปูธรรมชาตจิะมคีวามซบัซอ้นสงูและจะเกดิกลไกอสิระของการสรา้งรสชาตอิย่างนอ้ย

สามกลไกดว้ยกนั

◦ fruit and seed metabolism / การสนัดาปของผลกาแฟและเมล็ด
◦ fermentation / การหมกั
◦ enzymatic and non enzymatic browning (as in raisins) / การเปลีย่นเป็นสี
นํา้ตาลโดยใชเ้อ็นไซมแ์ละโดยไม่ใชเ้อ็นไซม ์ (เหมอืนลกูเกด)
• Limited research on the effect of these mechanisms on the final cup 
profile has been completed. / ขอ้มูลการวจิยัทีจ่าํกดัเกีย่วกบัสิง่ทีม่ผีลตอ่กลไก
เหลา่นี้

• cuppers results are always subjective, but become more polarized and 
controversial for naturals / กาแฟทีไ่ดท้ีม่สีทีองแดงจะขึน้อยู่กบัแตล่ะบคุคล แตม่คีวาม
ขดัแยง้กนักบัการแปรรปูตามธรรมชาติ

• However, even the coppers that dislike naturals can be used for 
descriptive cupping. / อย่างไรก็ตาม ถงึแมว้า่สทีองแดงทีไ่ดจ้ะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
แตส่ามารถใชใ้นการอธบิายลกัษณะของถว้ยกาแฟได ้


