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ฉบับที่ 29 เดอืนตุลาคม 2016 

 
คูมอืเบือ้งตนในการเกบ็เกี่ยวและแปรรปูกาแฟ 

โดย แซคคาร ีไพรซ (Zachary Price) ทีป่รกึษาดานเทคนคิอาวโุสเอคโค เอเชยี 

 

คาํนํา 

วิธีการแปรรปูกาแฟมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟที่ไดใน
ขั้นสุดทายวาจะออกมาดหีรือไม การเลอืกวิธกีารที่สามารถเพ่ิมคุณภาพ รสชาติและราคาของกาแฟ
นั้น ทําใหผูผลิตกาแฟไดทําใหคุณสมบัติที่ซอนอยูในกาแฟนั้นถูกนาํออกมาใหมากที่สุด 
ขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกกาแฟจากกาแฟที่มีคณุภาพที่ดีขึ้น การ
พัฒนาวิธีการเพ่ือแยกเมลด็กาแฟออกจากผลกาแฟสุกเปนวิธีหนึ่งที่ไดผลดีที่สุดในการเพ่ิมคุณภาพ
ของกาแฟ 

แตละพ้ืนที่ทั่วโลกมีลักษณะและปจจัยสภาพแวดลอมที่เฉพาะตัว ที่เรยีกวา  “แทค-คัวค” (terroir) ที่

สงผลตอลักษณะคุณภาพที่ไมเหมอืนใครและเพ่ิมมูลคาดานตลาดเฉพาะกลุมใหกับพืชและผลผลิตที่

มีคุณภาพสูงเชนกาแฟ ไวน ชอคโกแลต ชีส ฯลฯ ตลาดกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee) ที่

กําลังขยายตัวเพ่ิมขึ้นนั้นมองหากาแฟที่มีเอกลกัษณมาจากแหลงปลูกเดียว ซึ่งจะสามารถเพ่ิมพูน

ประสบการณใหกับผูบริโภคกาแฟได การแปรรูปกาแฟนั้นไมมวีิธใีดที่ “ดีที่สุด” หากแตวิธีนั้นจะตอง

นําไปสูคุณภาพที่อยูในมาตรฐานสูง อยางไรก็ตาม การที่จะตัดสินใจวาวิธใีดจะคงคุณภาพกาแฟ
และสรางรายไดอยางเหมาะสมที่สุด ส่ิงที่ตองเขาใจอยางแรกคอืพื้นฐานของคุณภาพกาแฟและการ
แปรรูปกาแฟ  

กุญแจสําคัญที่เปนพ้ืนฐานของคุณภาพกาแฟและการแปรรูปกาแฟ ไดแก การเลือกเก็บผลกาแฟ, 

การหมกั และปริมาณความช้ืน ขั้นตอนแตละอยางในการแปรรูปกาแฟนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพหรือสงผลตอสวนประกอบพ้ืนฐานทั้งสามประการนี้ กอนอื่นมาดูความหมายของคําศัพทบาง
คํากอน จากนั้นจะเปนสวนการอธิบายวิธีการแปรรูปแตละอยาง  

 

 



 

 

ความจํากดัความ: 

เชอรรี (Cherries) - เมล็ดกาแฟยังอยูขางในของผลกาแฟสุก 

เนื้อ (Pulp) – ผลกาแฟสุกที่เอาเมล็ดกาแฟ(seed/ bean) ออกแลว 

กาแฟกะลา (Parchment) – เมล็ดกาแฟที่แหงแลว มีความช้ืนที่ 12% แตยังมผีนังผลช้ันในอยู 

กาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบ (Green Coffee) – กาแฟที่แหงแลว มีความช้ืนที่ 12% แตยังไมไดคั่ว 

 

ผลกาแฟประกอบไปดวยสวนตางๆดงันี:้ 

 

ภาพที ่1: ผลกาแฟสกุประกอบไปดวยชั้นตางๆคือ: 1) รอยแยกกลางเมล็ด(Center Cut); 2) เมล็ด
(Endosperm); 3) เยื่อหุมเมล็ด(Silver Skin หรือ Spermoderm); 4) ผนังผลชั้นในหรอืกะลา(Parchment 
หรือ Endocarp); 5) เมือกหุม (Pectin Layer /Muscilage หรือ Inner Mesocarp); 6) ผนังผลชั้นกลางหรือ
เนื้อ (Pulp หรือ Mesocarp) ; 7) เปลือก (Outer Skin หรือ Exocarp) (ที่มา: TORCH Coffee, 2015)  

 

การคดัเลอืกผลสุก/เมลด็กาแฟ  

การคัดเลือกผลสุกนั้นเริ่มต้ังแตที่ตนกาแฟ แมการเก็บเก่ียวนั้นเปนขั้นตอนสุดทายของการปลกูแต
ถือวาเปนขั้นตอนแรกของการแปรรปู การเลือกผลกาแฟที่สุกสมบูรณในเวลาที่เหมาะสมจะชวยใน



 

 

เรื่องความเดนของรสชาติที่หวานและเขมขน (Full-bodied) ของกาแฟแทนที่จะเปรี้ยวหรือขม สี

ของผลกาแฟที่สุกจะแตกตางกันไปตามสายพันธุกาแฟ ดังนั้นจึงควรศึกษาใหแนใจและทดสอบกับ
สายพันธุที่ทานกําลังใชอยู มวีิธกีารหลายอยางทีจ่ะชวยในการเลือกเก็บผลกาแฟสุกสําหรับ
เกษตรกรที่ทําไรกาแฟและผูที่จะแปรรูปกาแฟ ภาพสีขนาดใหญของผลกาแฟสุกในระยะตางๆจะมี
แสดงไวที่จุดขนถายกาแฟที่โรงงานแปรรูป เพ่ือใหแนใจวาเกษตรกรรูวากาแฟควรสุกอยูในระดับ

ไหน (ภาพที่ Figure) ตารางแสดงระยะตางๆของผลกาแฟสุกสามารถใชเพ่ือวดัดูวาในผลกาแฟ 

100 ผลจะมีผลสุกเทาไร โดยจายเงินเปนคาตอบแทนตามนั้นเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ สวนวิธีเก็บผล
กาแฟที่สุกแลวคือเกบ็ดวยมือ ซึ่งอาจเปนวิธีที่ตองส้ินเปลืองแรงงานและมคีาใชจายสูง 

เมื่อทําการแปรรูปกาแฟ ควรตองมกีารควบคุมทุกขัน้ตอนเพื่อใหกาแฟที่มีคุณภาพ ทันทีที่เก็บผล

กาแฟสุกมาแลว จะนาํมาแชในน้ําเพ่ือคัดเอา “เมล็ดลอย” (ผลกาแฟที่ลอยขึน้คือผลที่ลีบหรือเสีย) 

ผลกาแฟที่ลางและคัดแยกแลวควรนาํไปเขาขบวนการแปรรูปทันที ขบวนการหมักจะเกิดขึ้น
หลังจากที่ผลกาแฟสุกถูกเก็บมา ดังนั้นระยะเวลาในการปลอยผลกาแฟไวในไรหรือในการขนสงไป
ยังสถานที่แปรรูปจะมีผลตอรสชาติของกาแฟ   

 

การแปรรูป 

การแปรรปูกาแฟหลักๆแลวมีดวยกันสามวิธี ไดแก การแปรรูปแบบเปยก (Washed Process) การ

แปรรูปแบบแหงตามธรรมชาติ (Dry Natural Process) และการแปรรูปแบบผสมหรือแบบน้ําผึ้ง 

(Pulped Natural or “Honey” Process) ในรูปแบบทั้งสามนี้อาจมีวิธีการที่แตกตางกันไปบางเพ่ือ

การเพ่ิมปริมาณการผลิตและ/หรือเพ่ิมรสชาติของกาแฟ โดยขึ้นอยูกบัลักษณะเฉพาะของ
สภาพแวดลอมและประเภทของกาแฟที่มีอยู วิธีการทั้งสามแบบอธิบายไดดังตอไปนี้  

1. การแปรรปูแบบเปยก (Washed Process) วิธีการนี้หมายถึงกาแฟที่ถูกแปรรปูในเครื่องสีเปยก 

ซึ่งเปนเครื่องสีประเภทหนึ่งที่แยกเอาสวนเปลือก เนื้อ และเมือกหุมขณะที่ผลกาแฟสุกอยูในน้ํา ขั้น
แรกคือกาแฟจะถูกแยกเอาสวนเปลือกและเนื้อออกดวยเครื่องสีเปลือก จากนัน้จะแยกเมือกหุมออก
ดวยการหมัก จากนั้นทําการขัดเมือกดวยเครื่องจกัรอีกครั้ง หรือดวยการผสมผสานทั้งสองวิธี  

วิธีแปรรูปแบบเปยกนั้นผลกาแฟสุกและเมล็ดกาแฟจะถูกแชไวในนํ้าหลายครั้งกอนที่จะถึงขั้นตอน
การตากแหง และทุกครั้งเมล็ดกาแฟที่ฝอหรือลีบจะลอยขึ้นมาจึงสามารถเก็บทิ้งได และผลที่ไดคือ
วิธีการแปรรปูเหมาะสําหรับเกษตรกรที่กําลังตองการระบบการปรับปรุงคณุภาพของเมล็ดกาแฟที่ใช  



 

 

เมื่อขบวนการที่ตองใชน้ําเสร็จ กาแฟกะลา (ท่ียังมผีนังผลช้ันในอยู) จะมีความช้ืนอยูที่ 12% 
เกษตรกรทั่วโลกมวีธิกีารตากแหงกาแฟหลายๆแบบ บางคนจะตากแดดโดยวางบนพ้ืนหรือยกพ้ืนที่
ตากดวยตาขายรองพ้ืนเพ่ือเพ่ิมการถายเทอากาศ ภายในอุตสาหกรรมผลิตกาแฟนั้นจะเรียกการยก

พ้ืนที่ตากนี้วา การยกพ้ืนแบบอัฟริกัน (African Raised Beds) ซึ่งอาจมีการใชเครื่องอบแหงรวม

ดวย และเครื่องอบแหงนี้มีอยูสองชนิดคือเครื่องอบแหงแบบเรียบเหมือนโตะที่เปาลมรอนใสกาแฟทั้ง
จากดานบนและดานลาง และเครื่องอบแหงแบบหมุนที่เปนถังที่มีความรอนและหมุนไปมา ในเวลา
กลางคืนจะมีการคลุมกาแฟไวดวยแผนพลาสติก (ทั้งดานบนและดานลาง) เพ่ือปองกันไมใหกาแฟ
ดูดซึมความช้ืนจากน้าํคางขณะที่อุณหภูมิลดลง  

การแปรรูปแบบเปยกนั้นมีขอไดเปรียบที่สําคัญคือ ประการแรก ทําใหเกษตรกรสามารถแปรรูป
กาแฟของตนไดรวดเร็วขึน้ดวยเครื่องจักรอุตสาหกรรม ประการที่สอง เนื่องจากสวนของเนื้อถกู
แยกออกจากสวนเมล็ดจึงทําใหแหงเร็วขึ้นกวาการตากผลกาแฟสุกที่ยังมีเน้ือติดอยู ประการที่สาม 
ใชพ้ืนที่นอยลงในการแปรรูป คือเมื่อแยกเนื้อออกจากเมล็ดกจ็ะใชพ้ืนที่นอยกวากาแฟที่ยังมีเน้ือติด
อยู อยางไรก็ตามวิธีการแปรรูปแบบเปยกนีใ้ชเครื่องจักรที่ตองใชเงินตนทุนสูงขึ้นและ/หรือตองมี
หุนสวนกับสหกรณในทองถิ่น  

2. การแปรรปูแบบแหงตามธรรมชาต ิ(Dry Natural Process) วิธีการนี้ใชกนัมากในประเทศ

เอธิโอเปย, บราซิล และเยเมน และโดยมากใชกับกาแฟโรบัสตา เมล็ดกาแฟจะถูกนําไปตากแหง

โดยมีเนื้อติดอยูจนกวาจะไดความช้ืนที่ 12% (ดูตอนตอไปเกี่ยวกบัคาความช้ืน) จากนั้นผลกาแฟสุก
ที่แหงแลวจะถูกนําไปสีเอาเปลือกและเนื้อออกดวยเครื่องสีแหง ในชวงขั้นตอนนี้ น้ําตาลในผล
กาแฟสุกแหงจะสรางความหวานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นมา ทําใหผลผลิตกาแฟที่ไดใน

ขั้นตอนสุดทายนั้นเหมาะกับตลาดกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Market) ผลกาแฟสุกมักใช

เวลานานกวาทีจ่ะแหงและตองการพ้ืนที่ในการตากแหงมากกวาเมล็ดกาแฟที่เอาเนื้อออกแลว แต
เครื่องจักรที่ใชในการแปรรปูแบบนี้มีเพียงเครื่องสีแหงเทานั้น จึงไมจําเปนตองใชตนทุนมากนัก 

3. การแปรรปูแบบผสม หรอื “การแปรรปูแบบน้าํผึง้” (Pulped Natural or “Honey Process”) 

เทคนิคการแปรรปูแบบนี้จะอยูระหวางกึ่งกลางของ “แบบเปยก” และ “แบบแหง” โดยผลกาแฟสุกจะ

ถูกนาํไปผานเครื่องสีเปยกเหมือนการแปรรปูแบบเปยก แตเมล็ดกาแฟจะนําไปตากแหงพรอมกับ
เมือกที่ยังติดอยู จนไดความช้ืน 12% พรอมกับกะลาที่หุมอยู คลายกับวิธกีารแปรรูปแบบแหง 
วิธีการนี้มีขอดีคือชวยในการลดจาํนวนเมล็ดเสีย (ดวยการแยกเอาเมล็ดทีล่อยขึ้นมาเหนอืน้ําออก) 
แตก็ยังคงรักษาน้ําตาล (ที่อยูในเมือก) ที่ชวยเพ่ิมรสชาติจากขั้นตอนการตากแหง   

 



 

 

 

ภาพที ่2: ตารางแสดงสายพันธุกาแฟที่มีลักษณะการเปล่ียนสีตางกันขณะเม่ือผลกาแฟสุก (Setoyama, 
2013) 

 

การหมัก  

ไมวาวิธีการแปรรูปที่ใชจะเปนแบบใด การหมักถือเปนสวนสําคัญมากสําหรับการแปรรูปกาแฟ การ
หมักเปนขบวนการเผาผลาญในชวงเวลาที่น้ําตาลถกูเปลี่ยนไปเปนกรด กาซ หรือแอลกอฮอล  โดย
ที่ยีสตและแบคทีเรยีมักจะมสีวนเกี่ยวของมากที่สุดในขบวนการนี้  

(https://th.wikipedia.org/wiki/การหมกั_(ชีวเคมี) ) ถามีการจัดการขั้นตอนการหมักไดดี ก็จะทํา

ใหกาแฟมีรสชาติออกมาดีที่สุด (รวมถึงรายไดสุทธจิากกาแฟนั้นดวย) ถาปลอยใหการหมกัเกิดขึ้น
นานเกินไปกาแฟนั้นเมื่อดื่มแลวก็จะเสียรสชาติ  ซึ่งทําใหคุณภาพกาแฟและกําไรที่ควรจะไดลดลง  



 

 

การหมกันั้นเริ่มขึ้นต้ังแตเวลาที่ผลกาแฟบนตนผานจุดที่ถือวาสุกแลว และขบวนการหมักจะเกิดขึ้น
ไปเรื่อยๆจนกวาเมล็ดจะถกูนําไปตากแหงและเก็บไวที่ความช้ืน 12%  อัตราและระยะเวลาของ

ขบวนการหมกัจะถูกกระตุนดวยตัวแปรหลายอยางดวยกัน ไมวาจะเปนอุณหภมิู, แสงแดด/รมเงา, 

การถายเทของอากาศ, ออกซิเจนหรือสภาพการขาดออกซิเจน, และปริมาณน้ําตาล ตัวแปรเหลานี้

จะเปนตัวสงเสริมหรือลดการผลิตแบคทีเรีย, ยีสต, และ/หรือเช้ือรา ที่จะมีผลตอการหมักและมีผล

ตอไปยังลักษณะคุณภาพและรสชาติของกาแฟที่ได  

แบคทีเรียที่มีอยูมากมายในสภาพแวดลอมของธรรมชาติมีศักยภาพที่จะสงผลทั้งดีและไมดีตอ
คุณภาพกาแฟขณะที่อยูในขบวนการหมัก มียีสตนอยมากที่เติบโตตามธรรมชาติ แตชนิดที่มีอยูนั้น
โดยมากแลวจะมีผลดีตอรสชาติของกาแฟ สวนเช้ือราทั้งหมดที่มนุษยสามารถมองเห็นและไดกลิ่น
นั้นลวนสงผลที่ไมดีตอกาแฟ การปองกันเช้ือราทาํไดดวยการปองกันการหมักไมใหเกิดขึ้นเปนระยะ
นาน โดยใหทําการตากกาแฟกลางแดดหรือใชเครือ่งเปาแหงไปพรอมกัน และปองกันเมล็ดกาแฟ
และ/หรือผลกาแฟสุกจากอุณหภูมิที่ลดลงตอนกลางคืนและจากน้ําคางเพ่ือไมใหกาแฟดูดเอา
ความช้ืนกลับเขาไปอกี ถาสังเกตเห็นหรือไดกลิ่นเช้ือราตองรีบเรงขบวนการตากแหงใหเร็วขึ้นทันที  

ชนิดของภาชนะที่นํามาใชเปน “ถังหมัก” ก็มผีลตอการเติบโตของจุลินทรียดวยเชนกัน ภาชนะที่มี

ลักษณะพ้ืนผิวหยาบจะทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรยีและเช้ือราไดงายกวาและทาํความ

สะอาดไดยากกวา สวนมากแลวภาชนะประเภทโลหะ, พลาสติกและซเีมนตจะนํามาใชในการหมกั

กาแฟ 

แบคทีเรีย, ยีสต, และเช้ือราจะเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมแตกตางกัน แบคทีเรียจะเติบโตไดดีที่สุด

ในชวงระยะเริ่มแรกของขั้นตอนการตากแหงขณะที่ความช้ืนในผลกาแฟสุกมปีริมาณสูง หลังจากที่
ปริมาณความช้ืนลดลง สภาพนั้นจะเอื้อกับการเติบโตของยีสต และขณะที่เมล็ด/ผลกาแฟเริ่มที่จะ
แหงไปเร่ือยๆ ระยะนี้จะเปนระยะที่เช้ือรามักจะเติบโตไดดี ควรมีการทดสอบกบักาแฟปริมาณนอยๆ
สวนหนึ่งเพ่ือศึกษาเกี่ยวกบัยีสตที่มีอยูในธรรมชาติ ตัวอยางเชน ในกาแฟที่มีการแปรรปูแบบแหง
ตามธรรมชาติ สามารถหยุดขั้นตอนการตากแหงผลกาแฟสุกไวดวยการตัดปจจัยที่ทาํใหเกิดความ
แหงออก (เชนแสงแดดและลม) โดยหยุดที่ระยะใดกไ็ดภายในขั้นตอนการตากแหง (ถาตองการให
ยีสตเติบโต อาจจะตองรอจนกวาเมล็ดกาแฟ/ผลกาแฟสุกสูญเสียความช้ืนไปได 50% ของน้ําหนัก
เริ่มตน) จากนั้น ในการประเมินวามีแบคทีเรียและยีสตประเภทใดบางที่กําลังเติบโตอยู สามารถทํา
ไดดวยการนาํผลกาแฟสุกใสเขาไปในถังหมัก (ภาชนะขนาดไหนก็ได ที่สามารถปดฝาไดสนทิและ
ผลิตจากวัสดุที่ใชกับอาหาร) อาจใสน้ําไวดวยหรือไมใสก็ได ถาเปนยีสตแลวมักจะเกิดกลิ่นหวาน 
คลายไวนหรือเยลลี ่ถากลิน่ออกมาเปนกลิ่นเปรี้ยวหรือขม ก็แสดงวากําลังมีเช้ือราเติบโตอยู ตองรีบ
แยกเมล็ดกาแฟ/ผลกาแฟสุกออกจากถังหมกัและดําเนินขั้นตอนการตากแหงตอ ขณะทําการหมักอยู
นั้นควรมีการติดตามดูวันละหลายๆครั้งเพ่ือจะไดทาํการแกไขทันทีเมื่อพบสัญญาณใดๆก็ตามที่



 

 

แสดงวามีการหมักนานเกนิไป การหมักที่นานเกินไปแมหนึ่งช่ัวโมงหรือครึ่งวันก็จะมีผลตอกาแฟ
รวดเร็วมากเทากับการหมกัที่นานเกินไป 1-3 วัน ควรประเมินคุณภาพของกาแฟในสถานที่ทาํการ
หมัก ดวยการคั่วและชิมที่นั้นเลย เพ่ือใหแนใจวาขัน้ตอนตางๆที่ใชในการแปรรูปกาแฟนั้นใหผล
ตามที่ตองการ 

นอกจากนี้ การหมักยังทําใหช้ันของเมือกหุมเมล็ดกาแฟเปลี่ยนสภาพและออนตัวขึ้นหลังจากที่ผล
กาแฟสุกถูกแยกเอาเนือ้ออกไปแลวจากการแปรรปูแบบเปยก จากนั้นเมือกนีก้็สามารถกําจดัออกไป
ไดงายดวยการนาํเมล็ดกาแฟไปลาง การหมักแบบนี้สามารถทําดวยวิธกีารใชออกซิเจน (หรือที่รูจัก
กันคือการหมักแหง โดยไมใชน้ํา) หรือไมใชออกซิเจน (หมักเปยก คอืหมักในน้ํา) ขบวนการหมัก
แบบเปยกจะทาํใหเกิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะคัดเอาเมล็ดที่เสียและฝอที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําทิ้งไป 
อยางไรก็ตาม จะตองมนํ้ีาในปริมาณมากและอุปกรณติดต้ังเพ่ือบําบัดน้ําเสียเพราะน้ําที่ใชใน
ขบวนการหมกัแลวจะมีความเปนกรดสูง และอาจเปนอันตรายตอพืชและสิ่งแวดลอมถานําไปปลอย
ทิ้งโดยไมผานการบําบัดเสียกอน   

 

ภาพที ่3: รสชาตกิาแฟที่เปนผลจากกระบวนการแปรรปูตางกัน ที่มา: www.torchcoffee.asia 

 



 

 

ปริมาณความชืน้ 

การหมกัที่สมบูรณนั้นเปนขั้นตอนสําคัญที่จะไดกาแฟคุณภาพดี สวนการลดปริมาณความช้ืนก็เปน
ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการผลิตกาแฟใหออกมามีคุณภาพดีที่สุด ผลกาแฟสุกที่เก็บใหมๆ
จะมีปริมาณความช้ืนประมาณ 50% ไมวาจะใชวิธีแปรรูปใด (แบบเปยกหรือแบบแหงตาม
ธรรมชาติ) ปริมาณความช้ืนจะตองลดลงอยูที่ 12% และอยูคงที่แบบนั้น กาแฟที่ผานการตากแหง
อยางถกูตองนั้นจะมีรสชาติดีกวาและสามารถเก็บไวไดเปนระยะเวลานานกวา ตอไปนี้เปนวิธีที่จะ
ชวยรักษาคาความช้ืนและคุณภาพของกาแฟ 

การทาํใหกาแฟแหงนั้นควรนาํไปตากแดดหรือใชเครื่องตากแหงรวมดวย กาแฟที่อยูในที่รมจะเกิด
เช้ือราไดงายและทาํใหเกดิขบวนการหมกัที่ควบคุมไมได การตากกาแฟบนพ้ืนอาจทําใหไดผลทีไ่ม
สม่ําเสมอ เพราะพ้ืนดินหรือพ้ืนคอนกรีตมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วระหวางกลางวันและ
กลางคืน ตรงกันขามกับการตากบนพ้ืนที่ยกสูงขึ้น (ทําจากตะแกรงมุงลวด) จะชวยควบคุมการ
ถายเทอากาศและอุณหภูมิได ควรทําการปดทั้งดานบนและดานลางของกาแฟที่ตากไวทุกๆคืน ดวย
วัสดุเชนถุงกันน้ํา เพราะขณะที่อุณหภูมิลดลง จะเกดิการควบแนนของอากาศและทําใหเกิดความช้ืน 
การปดนั้นไมจําเปนตองปดปากไมใหอากาศเขา แตควรปดใหมิดชิด เพราะเราไมตองการใหเมล็ด
กาแฟดูดความช้ืนกลับเขาไปใหม และถาเมล็ดกาแฟดูดความช้ืนกลับเขาไป ก็จะทําใหโครงสราง
ของเซลลเสียไปและทําใหกาแฟเกาเร็วยิ่งขึ้น กาแฟที่เกาแลวนั้นมันจะมีลักษณะรสชาติคลายไม
แหง หรือไม 

ปริมาณความช้ืนในผลกาแฟสุกหรือเมล็ดกาแฟสามารถวัดไดดวยเครื่องมือวดัความช้ืน หรืออาจใช
คณิตศาสตรพ้ืนฐานคํานวณคาความช้ืนคราวๆได ในการใชวิธีหลังนี้ ใหแยกกาแฟออกมาปริมาณ 

12 กิโลกรัม ทาํการตากแหงดวยวิธีการเดียวกบักาแฟที่เหลืออยู โดยชั่งน้ําหนักกาแฟนี้ทุกวันทั้ง

กลางวันและกลางคืนแลวหาดูวามีคาความช้ืนหายไปหรือเพ่ิมขึ้นเทาไร ไมวาจะใชวิธีการแปร
รูปแบบใด เปาหมายที่ตองการคือการทาํใหเมล็ดกาแฟแหงจนมีความช้ืนที่ 12%  อยางไรก็ตาม 
น้ําหนักสุดทายที่ไดจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับขบวนการแปรรูป ถาใชวิธีการแปรรูปแบบแหง 

น้ําหนักกาแฟสุดทายที่ไดควรเปน 4 กโิลกรัมถาน้ําหนักเริ่มตนของผลกาแฟสุกคือ 12 กิโลกรัม 

(หรือ18.3 กิโลกรัม ถาน้ําหนักเริ่มตนคือ 100 กิโลกรัม)  สําหรับวิธีการแปรรูปแบบเปยก น้าํหนัก

สุดทายควรเปน 2.2 กิโลกรัมถาผลกาแฟสุกเริ่มตนคือ 12 กิโลกรัม (หรือ 33 กิโลกรัมถาน้ําหนัก

เริ่มตนคือ 100 กิโลกรัม)   ขอสังเกตคือน้ําหนักของกาแฟจากการแปรรูปแบบแหงจะไมเหมือนกับ

กาแฟที่ไดจากการแปรรูปแบบเปยกเพราะแบบแหงนั้นช่ังน้ําหนักของผลกาแฟที่ยังมีเนื้อติดอยู 

กาแฟที่ตากแหงเสร็จแลวควรเก็บไวเหนือพื้น (เชนบนไมพาเลท) ถาเปนไปได ควรเก็บกาแฟไวใน
โกดังที่มีสภาพการใชงานที่ดี มีหลังคาสูง สามารถปองกันฝนและกันความรอนเพ่ือไมใหกาแฟถูก



 

 

ความรอนจากแดด  และอาจพิจารณาการใชถุง Grain Pro (http://grainpro.com/gpi/) ที่มคีวาม

พิเศษคือเปนถุงขนาดใหญที่มีผนึกเปดปดได และสามารถปองกันความช้ืนแตในขณะเดียวกันกาแฟ
สามารถระบายอากาศได 

กาแฟที่ยังมีผนงัช้ันในหรือกาแฟกะลาที่ทาํใหแหงจนมีความช้ืน 12% แลวควรเก็บรักษาไวที่

ความช้ืนสัมพัทธ (Relative Humidity หรือ RH) 60-70% หรือนอยกวานั้น โดยตรวจสอบดูวา

ความช้ืนสัมพัทธอยูที่ 70% ในเวลาที่อณุหภูมิตํ่าสุดของชวงวัน เพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงคา
ความช้ืนสัมพัทธจะเพ่ิมขึ้น  

กาแฟสารหรือกาแฟดิบทีต่ากแหงแลวและมคีวามช้ืนไมถึง 12% อาจเสียไดจากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือ
รา และยีสตที่ไมตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเมล็ดไมมีชีวิตแลว ตราบใดที่เมล็ดยังมีชีวิตอยู การ
ทํางานของเอนไซมจะยิ่งทําใหการทดสอบรสชาติกาแฟมีคุณภาพสูง การลดความช้ืนของกาแฟให
อยูตํ่ากวา 12% ทันทีที่เก็บเกี่ยวจะชวยใหเมล็ดกาแฟยังไมตาย ถาลดความช้ืนใหเหลือต่ํากวา 
10% เมล็ดกาแฟจะเปราะและเสียหายไดระหวางการสี  ซึ่งเปนที่เช่ือกันวาความช้ืนในเมล็ดที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับกาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบอยูที่ 10-12%  

 

สรปุ 

เกษตรกรนักปลูกกาแฟรายยอยที่ตองการดูแลคุณภาพผลผลิตใหดีที่สุดเพ่ือจะขายกาแฟของตนได
ราคาดีที่สุดจะตองเลือกวธีิการแปรรูปกาแฟที่เหมาะสมกับทรัพยากรในทองถิ่นท่ีมีอยู (เชน พ้ืนที่, 
น้ํา, แสงแดด) โดยพยายามลดปริมาณกาแฟที่ไมไดคุณภาพใหนอยที่สุด และตองเปนวิธีที่เหมาะสม
กับลักษณะรสชาติเฉพาะของสายพันธุกาแฟ  การแปรรปูกาแฟนั้นไมมวีิธใีดที่เรียกวา "ถกูตอง” 
ควรใชวิธีการแนะนําและอบรมเกษตรกรใหเก็บผลกาแฟที่สุกแลวและยังไมรวงจากตน เพ่ือจะได
คาตอบแทนท่ีดีที่สุด จากนั้นทดสอบและทดลองวิธีการแปรรูปหลายๆวิธีเพ่ือดูวาวิธีใดเหมาะสมที่สุด
สําหรับสภาพบริบทของเราและตลาดของเรา การเกบ็ผลสุกที่ถูกตอง, การแปรรูป และการเก็บรกัษา
อยางเหมาะสมจะใหผลผลิตคือกาแฟที่มีราคาสูงทีจ่ะสงใหตลาดกาแฟพิเศษที่มีกาแฟนี้อยูเพียง
แหลงเดียวในโลก 

 

อางองิ และ แหลงทีม่า 

ผูเขียนไดเขารวมการอบรมการแปรรูปกาแฟที่จัดขึ้นโดย Torch Coffee Lab ที่จังหวัดปูเออ 

ประเทศจีน ซึ่งผูสอนคือ Dr. Mario Fernandez จากสถาบัน Coffee Quality Institute เว็บไซทคือ 



 

 

TORCH Coffee https://www.facebook.com/torchcoffeelabyunnan 

http://www.torchcoffee.asia/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/การหมัก_(ชีวเคมี) 
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