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คูมอ
ื เบือ
้ งตนในการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟ
โดย แซคคารี ไพรซ (Zachary Price) ทีป
่ รึกษาดานเทคนิคอาวุโสเอคโค เอเชีย

คํานํา
วิธีการแปรรูปกาแฟมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและรสชาติ ของผลผลิตกาแฟที่ไดใน
ขั้นสุดทายวาจะออกมาดีหรือไม การเลือกวิธก
ี ารที่สามารถเพิ่มคุณภาพ รสชาติและราคาของกาแฟ
นั้น ทําใหผูผลิตกาแฟไดทําใหคุณสมบัติที่ซอนอยูใ
 นกาแฟนั้นถูกนําออกมาใหมากที่สุด
ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูป
 ลูกกาแฟจากกาแฟที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ้น การ
พัฒนาวิธีการเพื่อแยกเมล็ดกาแฟออกจากผลกาแฟสุกเปนวิธีหนึ่งที่ไดผลดีที่สุดในการเพิ่มคุณภาพ
ของกาแฟ
แตละพื้นที่ทั่วโลกมีลักษณะและปจจัยสภาพแวดลอมที่เฉพาะตัว ที่เรียกวา “แทค-คัวค” (terroir) ที่
สงผลตอลักษณะคุณภาพที่ไมเหมือนใครและเพิ่มมูลคาดานตลาดเฉพาะกลุมใหกับพืชและผลผลิตที่
มีคุณภาพสูงเชนกาแฟ ไวน ชอคโกแลต ชีส ฯลฯ ตลาดกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee) ที่
กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้นมองหากาแฟที่มีเอกลักษณมาจากแหลงปลูกเดียว ซึ่งจะสามารถเพิ่มพูน
ประสบการณใหกับผูบ
 ริโภคกาแฟได การแปรรูปกาแฟนั้นไมมว
ี ิธใ
ี ดที่ “ดีที่สุด” หากแตวิธีนั้นจะตอง
นําไปสูคุณภาพที่อยูใ
 นมาตรฐานสูง อยางไรก็ตาม การที่จะตัดสินใจวาวิธใ
ี ดจะคงคุณภาพกาแฟ
และสรางรายไดอยางเหมาะสมที่สุด สิ่งที่ตองเขาใจอยางแรกคือพื้นฐานของคุณภาพกาแฟและการ
แปรรูปกาแฟ
กุญแจสําคัญที่เปนพื้นฐานของคุณภาพกาแฟและการแปรรูปกาแฟ ไดแก การเลือกเก็บผลกาแฟ,
การหมัก และปริมาณความชื้น ขั้นตอนแตละอยางในการแปรรูปกาแฟนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่ม
คุณภาพหรือสงผลตอสวนประกอบพื้นฐานทั้งสามประการนี้ กอนอื่นมาดูความหมายของคําศัพทบาง
คํากอน จากนั้นจะเปนสวนการอธิบายวิธีการแปรรูปแตละอยาง

ความจํากัดความ:
เชอรรี (Cherries) - เมล็ดกาแฟยังอยูขางในของผลกาแฟสุก
เนื้อ (Pulp) – ผลกาแฟสุกที่เอาเมล็ดกาแฟ(seed/ bean) ออกแลว
กาแฟกะลา (Parchment) – เมล็ดกาแฟที่แหงแลว มีความชื้นที่ 12% แตยังมีผนังผลชั้นในอยู
กาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบ (Green Coffee) – กาแฟที่แหงแลว มีความชื้นที่ 12% แตยังไมไดคั่ว

ผลกาแฟประกอบไปดวยสวนตางๆดังนี:้

ภาพที่ 1: ผลกาแฟสุกประกอบไปดวยชั้นตางๆคือ: 1) รอยแยกกลางเมล็ด(Center Cut); 2) เมล็ด

(Endosperm); 3) เยื่อหุมเมล็ด(Silver Skin หรือ Spermoderm); 4) ผนังผลชั้นในหรือกะลา(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)

การคัดเลือกผลสุก/เมล็ดกาแฟ
การคัดเลือกผลสุกนั้นเริ่มตั้งแตที่ตนกาแฟ แมการเก็บเกี่ยวนั้นเปนขั้นตอนสุดทายของการปลูกแต
ถือวาเปนขั้นตอนแรกของการแปรรูป การเลือกผลกาแฟที่สุกสมบูรณในเวลาที่เหมาะสมจะชวยใน

เรื่องความเดนของรสชาติที่หวานและเขมขน (Full-bodied) ของกาแฟแทนที่จะเปรี้ยวหรือขม สี
ของผลกาแฟที่สุกจะแตกตางกันไปตามสายพันธุกาแฟ ดังนั้นจึงควรศึกษาใหแนใจและทดสอบกับ
สายพันธุท่ท
ี า นกําลังใชอยู มีวิธก
ี ารหลายอยางทีจ
่ ะชวยในการเลือกเก็บผลกาแฟสุกสําหรับ
เกษตรกรที่ทําไรกาแฟและผูที่จะแปรรูปกาแฟ ภาพสีขนาดใหญของผลกาแฟสุกในระยะตางๆจะมี
แสดงไวที่จุดขนถายกาแฟที่โรงงานแปรรูป เพื่อใหแนใจวาเกษตรกรรูวา กาแฟควรสุกอยูในระดับ
ไหน (ภาพที่ Figure) ตารางแสดงระยะตางๆของผลกาแฟสุกสามารถใชเพื่อวัดดูวาในผลกาแฟ
100 ผลจะมีผลสุกเทาไร โดยจายเงินเปนคาตอบแทนตามนั้นเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ สวนวิธีเก็บผล
กาแฟที่สุกแลวคือเก็บดวยมือ ซึ่งอาจเปนวิธีที่ตองสิน
้ เปลืองแรงงานและมีคาใชจายสูง
เมื่อทําการแปรรูปกาแฟ ควรตองมีการควบคุมทุกขัน
้ ตอนเพื่อใหกาแฟที่มีคุณภาพ ทันที ที่เก็บผล
กาแฟสุกมาแลว จะนํามาแชในน้ําเพื่อคัดเอา “เมล็ดลอย” (ผลกาแฟที่ลอยขึน
้ คือผลที่ลีบหรือเสีย)
ผลกาแฟที่ลางและคัดแยกแลวควรนําไปเขาขบวนการแปรรูปทันที ขบวนการหมักจะเกิดขึ้น
หลังจากที่ผลกาแฟสุกถูกเก็บมา ดังนั้นระยะเวลาในการปลอยผลกาแฟไวในไรหรือในการขนสงไป
ยังสถานที่แปรรูปจะมีผลตอรสชาติของกาแฟ

การแปรรูป
การแปรรูปกาแฟหลักๆแลวมีดวยกันสามวิธี ไดแก การแปรรูปแบบเปยก (Washed Process) การ
แปรรูปแบบแหงตามธรรมชาติ (Dry Natural Process) และการแปรรูปแบบผสมหรือแบบน้ําผึ้ง
(Pulped Natural or “Honey” Process) ในรูปแบบทั้งสามนี้อาจมีวิธีการที่แตกตางกันไปบางเพื่อ
การเพิ่มปริมาณการผลิตและ/หรือเพิ่มรสชาติของกาแฟ โดยขึ้นอยูกบ
ั ลักษณะเฉพาะของ
สภาพแวดลอมและประเภทของกาแฟที่มีอยู วิธีการทั้งสามแบบอธิบายไดดังตอไปนี้
1. การแปรรูปแบบเปยก (Washed Process) วิธีการนี้หมายถึงกาแฟที่ถูกแปรรูปในเครื่องสีเปยก
ซึ่งเปนเครื่องสีประเภทหนึ่งที่แยกเอาสวนเปลือก เนื้อ และเมือกหุมขณะที่ ผลกาแฟสุกอยูในน้ํา ขั้น
แรกคือกาแฟจะถูกแยกเอาสวนเปลือกและเนื้อออกดวยเครื่องสีเปลือก จากนัน
้ จะแยกเมือกหุมออก
ดวยการหมัก จากนั้นทําการขัดเมือกดวยเครื่องจักรอีกครั้ง หรือดวยการผสมผสานทั้งสองวิธี
วิธีแปรรูปแบบเปยกนั้นผลกาแฟสุกและเมล็ดกาแฟจะถูกแชไวในน้ําหลายครั้งกอนที่จะถึงขั้นตอน
การตากแหง และทุกครั้งเมล็ดกาแฟที่ฝอหรือลีบจะลอยขึ้นมาจึงสามารถเก็บทิ้งได และผลที่ไดคือ
วิธีการแปรรูปเหมาะสําหรับเกษตรกรที่กําลังตองการระบบการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ใช

เมื่อขบวนการที่ตองใชน้ําเสร็จ กาแฟกะลา (ที่ยังมีผนังผลชั้นในอยู) จะมีความชื้นอยูที่ 12%
เกษตรกรทั่วโลกมีวธ
ิ ก
ี ารตากแหงกาแฟหลายๆแบบ บางคนจะตากแดดโดยวางบนพื้นหรือยกพื้นที่
ตากดวยตาขายรองพื้นเพื่อเพิ่มการถายเทอากาศ ภายในอุตสาหกรรมผลิตกาแฟนั้นจะเรียกการยก
พื้นที่ตากนี้วา การยกพื้นแบบอัฟริกัน (African Raised Beds) ซึ่งอาจมีการใชเครื่องอบแหงรวม
ดวย และเครื่องอบแหงนี้มีอยูสองชนิดคือเครื่องอบแหงแบบเรียบเหมือนโตะที่เปาลมรอนใสกาแฟทั้ง
จากดานบนและดานลาง และเครื่องอบแหงแบบหมุนที่เปนถังที่มีความรอนและหมุนไปมา ในเวลา
กลางคืนจะมีการคลุมกาแฟไวดวยแผนพลาสติก (ทั้งดานบนและดานลาง) เพื่อปองกันไมใหกาแฟ
ดูดซึมความชื้นจากน้าํ คางขณะที่อุณหภูมิลดลง
การแปรรูปแบบเปยกนั้นมีขอไดเปรียบที่สําคัญคือ ประการแรก ทําใหเกษตรกรสามารถแปรรูป
กาแฟของตนไดรวดเร็วขึน
้ ดวยเครื่องจักรอุตสาหกรรม ประการที่สอง เนื่องจากสวนของเนื้อถูก
แยกออกจากสวนเมล็ดจึงทําใหแหงเร็วขึ้นกวาการตากผลกาแฟสุกที่ยังมีเนื้อติดอยู ประการที่สาม
ใชพื้นที่นอยลงในการแปรรูป คือเมื่อแยกเนื้อออกจากเมล็ดก็จะใชพื้นที่นอยกวากาแฟที่ยังมีเนื้อติด
อยู อยางไรก็ตามวิธีการแปรรูปแบบเปยกนีใ
้ ชเครื่องจักรที่ตองใชเงินตนทุนสูงขึ้นและ/หรือตองมี
หุนสวนกับสหกรณในทองถิ่น
2. การแปรรูปแบบแหงตามธรรมชาติ (Dry Natural Process) วิธีการนี้ใชกน
ั มากในประเทศ
เอธิโอเปย, บราซิล และเยเมน และโดยมากใชกับกาแฟโรบัสตา เมล็ดกาแฟจะถูกนําไปตากแหง
โดยมีเนื้อติดอยูจนกวาจะไดความชื้นที่ 12% (ดูตอนตอไปเกี่ยวกับคาความชื้น) จากนั้นผลกาแฟสุก
ที่แหงแลวจะถูกนําไปสีเอาเปลือกและเนื้อออกดวยเครื่องสีแหง ในชวงขั้นตอนนี้ น้ําตาลในผล
กาแฟสุกแหงจะสรางความหวานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นมา ทําใหผลผลิตกาแฟที่ไดใน
ขั้นตอนสุดทายนั้นเหมาะกับตลาดกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Market) ผลกาแฟสุกมักใช
เวลานานกวาทีจ
่ ะแหงและตองการพื้นที่ในการตากแหงมากกวาเมล็ดกาแฟที่เอาเนื้อออกแลว แต
เครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปแบบนี้มีเพียงเครื่องสีแหงเทานั้น จึงไมจําเปนตองใชตนทุนมากนัก
3. การแปรรูปแบบผสม หรือ “การแปรรูปแบบน้าํ ผึง้ ” (Pulped Natural or “Honey Process”)
เทคนิคการแปรรูปแบบนี้จะอยูระหวางกึ่งกลางของ “แบบเปยก” และ “แบบแหง” โดยผลกาแฟสุกจะ
ถูกนําไปผานเครื่องสีเปยกเหมือนการแปรรูปแบบเปยก แตเมล็ดกาแฟจะนําไปตากแหงพรอมกับ
เมือกที่ยังติดอยู จนไดความชื้น 12% พรอมกับกะลาที่หุมอยู คลายกับวิธก
ี ารแปรรูปแบบแหง
วิธีการนี้มีขอดีคือชวยในการลดจํานวนเมล็ดเสีย (ดวยการแยกเอาเมล็ดทีล
่ อยขึ้นมาเหนือน้ําออก)
แตก็ยังคงรักษาน้ําตาล (ที่อยูในเมือก) ที่ชวยเพิ่มรสชาติ จากขั้นตอนการตากแหง

ภาพที่ 2: ตารางแสดงสายพันธุกาแฟที่มีลักษณะการเปลีย
่ นสีตางกันขณะเมื่อผลกาแฟสุก (Setoyama,

2013)

การหมัก
ไมวาวิธีการแปรรูปที่ใชจะเปนแบบใด การหมักถือเปนสวนสําคัญมากสําหรับการแปรรูปกาแฟ การ
หมักเปนขบวนการเผาผลาญในชวงเวลาที่น้ําตาลถูกเปลี่ยนไปเปนกรด กาซ หรือแอลกอฮอล โดย
ที่ยีสตและแบคทีเรียมักจะมีสวนเกี่ยวของมากที่สุดในขบวนการนี้
(https://th.wikipedia.org/wiki/การหมัก_(ชีวเคมี) ) ถามีการจัดการขั้นตอนการหมักไดดี ก็จะทํา
ใหกาแฟมีรสชาติออกมาดีที่สุด (รวมถึงรายไดสุทธิจากกาแฟนั้นดวย) ถาปลอยใหการหมักเกิดขึ้น
นานเกินไปกาแฟนั้นเมื่อดื่มแลวก็จะเสียรสชาติ ซึ่งทําใหคุณภาพกาแฟและกําไรที่ควรจะไดลดลง

การหมักนั้นเริ่มขึ้นตั้งแตเวลาที่ผลกาแฟบนตนผานจุดที่ถือวาสุกแลว และขบวนการหมักจะเกิดขึ้น
ไปเรื่อยๆจนกวาเมล็ดจะถูกนําไปตากแหงและเก็บไวที่ความชื้น 12% อัตราและระยะเวลาของ
ขบวนการหมักจะถูกกระตุนดวยตัวแปรหลายอยางดวยกัน ไมวา จะเปนอุณหภูมิ , แสงแดด/รมเงา,
การถายเทของอากาศ, ออกซิเจนหรือสภาพการขาดออกซิเจน, และปริมาณน้ําตาล ตัวแปรเหลานี้
จะเปนตัวสงเสริมหรือลดการผลิตแบคทีเรีย, ยีสต, และ/หรือเชื้อรา ที่จะมีผลตอการหมักและมีผล
ตอไปยังลักษณะคุณภาพและรสชาติของกาแฟที่ได
แบคทีเรียที่มีอยูมากมายในสภาพแวดลอมของธรรมชาติมีศักยภาพที่จะสงผลทั้งดีและไมดีตอ
คุณภาพกาแฟขณะที่อยูในขบวนการหมัก มียีสตนอยมากที่เติบโตตามธรรมชาติ แตชนิดที่มีอยูนั้น
โดยมากแลวจะมีผลดีตอรสชาติของกาแฟ สวนเชื้อราทั้งหมดที่มนุษยสามารถมองเห็นและได กลิ่น
นั้นลวนสงผลที่ไมดีตอกาแฟ การปองกันเชื้อราทําไดดวยการปองกันการหมักไมใหเกิดขึ้นเปนระยะ
นาน โดยใหทําการตากกาแฟกลางแดดหรือใชเครือ
่ งเปาแหงไปพรอมกัน และปองกันเมล็ดกาแฟ
และ/หรือผลกาแฟสุกจากอุณหภูมิที่ลดลงตอนกลางคืนและจากน้ําคางเพื่อไมใหกาแฟดูดเอา
ความชื้นกลับเขาไปอีก ถาสังเกตเห็นหรือไดกลิ่นเชื้อราตองรีบเรงขบวนการตากแหงใหเร็วขึ้นทันที
ชนิดของภาชนะที่นํามาใชเปน “ถังหมัก” ก็มผ
ี ลตอการเติบโตของจุลินทรียดว
 ยเชนกัน ภาชนะที่มี
ลักษณะพื้นผิวหยาบจะทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราไดงา ยกวาและทําความ
สะอาดไดยากกวา สวนมากแลวภาชนะประเภทโลหะ, พลาสติกและซีเมนตจะนํามาใชในการหมัก
กาแฟ
แบคทีเรีย, ยีสต, และเชื้อราจะเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมแตกตางกัน แบคทีเรียจะเติบโตไดดีที่สุด
ในชวงระยะเริ่มแรกของขั้นตอนการตากแหงขณะที่ความชื้นในผลกาแฟสุกมีปริมาณสูง หลังจากที่
ปริมาณความชื้นลดลง สภาพนั้นจะเอื้อกับการเติบโตของยีสต และขณะที่เมล็ด/ผลกาแฟเริ่มที่จะ
แหงไปเรื่อยๆ ระยะนี้จะเปนระยะที่เชื้อรามักจะเติบโตไดดี ควรมีการทดสอบกับกาแฟปริมาณนอยๆ
สวนหนึ่งเพื่อศึกษาเกี่ยวกับยีสตที่มีอยูในธรรมชาติ ตัวอยางเชน ในกาแฟที่มีการแปรรูปแบบแหง
ตามธรรมชาติ สามารถหยุดขั้นตอนการตากแหงผลกาแฟสุกไวดวยการตัดปจจัยที่ทาํ ให เกิดความ
แหงออก (เชนแสงแดดและลม) โดยหยุดที่ระยะใดก็ไดภายในขั้นตอนการตากแหง (ถาตองการให
ยีสตเติบโต อาจจะตองรอจนกวาเมล็ดกาแฟ/ผลกาแฟสุกสูญเสียความชื้นไปได 50% ของน้ําหนัก
เริ่มตน) จากนั้น ในการประเมินวามีแบคทีเรียและยีสตประเภทใดบางที่กําลังเติบโตอยู สามารถทํา
ไดดวยการนําผลกาแฟสุกใสเขาไปในถังหมัก (ภาชนะขนาดไหนก็ได ที่สามารถปดฝาไดสนิทและ
ผลิตจากวัสดุที่ใชกับอาหาร) อาจใสน้ําไวดวยหรือไมใสก็ได ถาเปนยีสตแลวมักจะเกิดกลิ่นหวาน
คลายไวนหรือเยลลี่ ถากลิน
่ ออกมาเปนกลิ่นเปรี้ยวหรือขม ก็แสดงวากําลั งมีเชื้อราเติบโตอยู ตองรีบ
แยกเมล็ดกาแฟ/ผลกาแฟสุกออกจากถังหมักและดําเนินขั้นตอนการตากแหงตอ ขณะทําการหมักอยู
นั้นควรมีการติดตามดูวันละหลายๆครั้งเพื่อจะไดทาํ การแกไขทันทีเมื่อพบสัญญาณใดๆก็ตามที่

แสดงวามีการหมักนานเกินไป การหมักที่นานเกินไปแมหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งวันก็จะมีผลตอกาแฟ
รวดเร็วมากเทากับการหมักที่นานเกินไป 1-3 วัน ควรประเมินคุณภาพของกาแฟในสถานที่ทาํ การ
หมัก ดวยการคั่วและชิมที่นั้นเลย เพื่อใหแนใจวาขัน
้ ตอนตางๆที่ใชในการแปรรูปกาแฟนั้นใหผล
ตามที่ตองการ
นอกจากนี้ การหมักยังทําใหชั้นของเมือกหุมเมล็ดกาแฟเปลี่ยนสภาพและออนตัวขึ้นหลังจากที่ ผล
กาแฟสุกถูกแยกเอาเนือ
้ ออกไปแลวจากการแปรรูปแบบเปยก จากนั้นเมือกนีก
้ ็สามารถกําจัดออกไป
ไดงา ยดวยการนําเมล็ดกาแฟไปลาง การหมักแบบนี้สามารถทําดวยวิธก
ี ารใช ออกซิเจน (หรือที่รูจัก
กันคือการหมักแหง โดยไมใชน้ํา) หรือไมใชออกซิเจน (หมักเปยก คือหมักในน้ํา) ขบวนการหมัก
แบบเปยกจะทําใหเกิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะคัดเอาเมล็ดที่เสียและฝอที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําทิ้งไป
อยางไรก็ตาม จะตองมีน้ําในปริมาณมากและอุปกรณติดตั้งเพื่อบําบัดน้ําเสียเพราะน้ําที่ใชใน
ขบวนการหมักแลวจะมีความเปนกรดสูง และอาจเปนอันตรายตอพืชและสิ่งแวดลอมถานําไปปลอย
ทิ้งโดยไมผานการบําบัดเสียกอน

ภาพที่ 3: รสชาติกาแฟที่เปนผลจากกระบวนการแปรรูปตางกัน ที่มา: www.torchcoffee.asia

ปริมาณความชืน
้
การหมักที่สมบูรณนั้นเปนขั้นตอนสําคัญที่จะได กาแฟคุณภาพดี สวนการลดปริมาณความชื้นก็เปน
ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการผลิตกาแฟใหออกมามีคุณภาพดีที่สุด ผลกาแฟสุกที่เก็บใหมๆ
จะมีปริมาณความชื้นประมาณ 50% ไมวา จะใชวิธีแปรรูปใด (แบบเปยกหรือแบบแหงตาม
ธรรมชาติ) ปริมาณความชื้นจะตองลดลงอยูที่ 12% และอยู คงที่แบบนั้น กาแฟที่ผานการตากแหง
อยางถูกตองนั้นจะมีรสชาติดีกวาและสามารถเก็บไวไดเปนระยะเวลานานกวา ตอไปนี้เปนวิธีที่จะ
ชวยรักษาคาความชื้นและคุณภาพของกาแฟ
การทําใหกาแฟแหงนั้นควรนําไปตากแดดหรือใชเครื่องตากแหงรวมดวย กาแฟที่อยูในที่รมจะเกิด
เชื้อราไดงายและทําใหเกิดขบวนการหมักที่ควบคุมไมได การตากกาแฟบนพื้นอาจทําใหไดผลทีไ
่ ม
สม่ําเสมอ เพราะพื้นดินหรือพื้นคอนกรีตมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วระหวางกลางวันและ
กลางคืน ตรงกันขามกับการตากบนพื้นที่ยกสูงขึ้น (ทําจากตะแกรงมุงลวด) จะชวยควบคุมการ
ถายเทอากาศและอุณหภูมิได ควรทําการปดทั้งดานบนและดานลางของกาแฟที่ตากไวทุกๆคืน ดวย
วัสดุเชนถุงกันน้ํา เพราะขณะที่อุณหภูมิลดลง จะเกิดการควบแนนของอากาศและทําใหเกิดความชื้น
การปดนั้นไมจําเปนตองปดปากไมใหอากาศเขา แตควรปดใหมิดชิด เพราะเราไมตองการใหเมล็ด
กาแฟดูดความชื้นกลับเขาไปใหม และถาเมล็ดกาแฟดูดความชื้นกลับเขาไป ก็จะทําใหโครงสราง
ของเซลลเสียไปและทําใหกาแฟเกาเร็วยิ่งขึ้น กาแฟที่เกาแลวนั้นมันจะมีลักษณะรสชาติ คลายไม
แหง หรือไม
ปริมาณความชื้นในผลกาแฟสุกหรือเมล็ดกาแฟสามารถวัดไดดวยเครื่องมือวัดความชื้น หรืออาจใช
คณิตศาสตรพื้นฐานคํานวณคาความชื้นคราวๆได ในการใชวิธีหลังนี้ ใหแยกกาแฟออกมาปริมาณ
12 กิโลกรัม ทําการตากแหงดวยวิธีการเดียวกับกาแฟที่เหลืออยู โดยชั่งน้ําหนักกาแฟนี้ทุกวันทั้ง
กลางวันและกลางคืนแลวหาดูวามีคาความชื้นหายไปหรือเพิ่มขึ้นเทาไร ไมวาจะใชวิธีการแปร
รูปแบบใด เปาหมายที่ตองการคือการทําใหเมล็ดกาแฟแหงจนมีความชื้นที่ 12% อยางไรก็ ตาม
น้ําหนักสุดทายที่ไดจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับขบวนการแปรรูป ถาใชวิธี การแปรรูปแบบแหง
น้ําหนักกาแฟสุดทายที่ไดควรเปน 4 กิโลกรัมถาน้ําหนักเริ่มตนของผลกาแฟสุกคือ 12 กิโลกรัม
(หรือ18.3 กิโลกรัม ถาน้ําหนักเริ่มตนคือ 100 กิโลกรัม) สําหรับวิธีการแปรรูปแบบเปยก น้าํ หนัก
สุดทายควรเปน 2.2 กิโลกรัมถาผลกาแฟสุกเริ่มตนคือ 12 กิโลกรัม (หรือ 33 กิโลกรัมถาน้ําหนัก
เริ่มตนคือ 100 กิโลกรัม) ขอสังเกตคือน้ําหนักของกาแฟจากการแปรรูปแบบแหงจะไมเหมือนกับ
กาแฟที่ไดจากการแปรรูปแบบเปยกเพราะแบบแหงนั้นชั่งน้ําหนักของผลกาแฟที่ยังมีเนื้อติดอยู
กาแฟที่ตากแหงเสร็จแลวควรเก็บไวเหนือพื้น (เชนบนไมพาเลท) ถาเปนไปได ควรเก็บกาแฟไวใน
โกดังที่มีสภาพการใชงานที่ดี มีหลังคาสูง สามารถปองกันฝนและกันความรอนเพื่อไมให กาแฟถูก

ความรอนจากแดด และอาจพิจารณาการใชถุง Grain Pro (http://grainpro.com/gpi/) ที่มค
ี วาม
พิเศษคือเปนถุงขนาดใหญที่มีผนึกเปดปดได และสามารถปองกันความชื้นแตในขณะเดียวกันกาแฟ
สามารถระบายอากาศได
กาแฟที่ยังมีผนังชั้นในหรือกาแฟกะลาที่ทาํ ใหแหงจนมีความชื้น 12% แลวควรเก็บรักษาไวที่
ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity หรือ RH) 60-70% หรือนอยกวานั้น โดยตรวจสอบดูวา
ความชื้นสัมพัทธอยูที่ 70% ในเวลาที่อณ
ุ หภูมิต่ําสุดของชวงวัน เพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงคา
ความชื้นสัมพัทธจะเพิ่มขึ้น
กาแฟสารหรือกาแฟดิบทีต
่ ากแหงแลวและมีความชื้นไมถึง 12% อาจเสียไดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
รา และยีสตที่ไมตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเมล็ดไมมีชีวิตแลว ตราบใดที่เมล็ดยังมีชีวิตอยู การ
ทํางานของเอนไซมจะยิ่งทําใหการทดสอบรสชาติกาแฟมีคุณภาพสูง การลดความชื้นของกาแฟให
อยูต่ํากวา 12% ทันทีที่เก็บเกี่ยวจะชวยใหเมล็ดกาแฟยังไมตาย ถาลดความชื้นใหเหลือต่ํากวา
10% เมล็ดกาแฟจะเปราะและเสียหายไดระหวางการสี ซึ่งเปนที่เชื่อกันวาความชื้นในเมล็ดที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับกาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบอยูที่ 10-12%

สรุป
เกษตรกรนักปลูกกาแฟรายยอยที่ตองการดูแลคุณภาพผลผลิตใหดีที่สุดเพื่อจะขายกาแฟของตนได
ราคาดีที่สุดจะตองเลือกวิธีการแปรรูปกาแฟที่เหมาะสมกับทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู (เชน พื้นที่,
น้ํา, แสงแดด) โดยพยายามลดปริมาณกาแฟที่ไมไดคุณภาพใหนอ
 ยที่สุด และตองเปนวิธีที่เหมาะสม
กับลักษณะรสชาติเฉพาะของสายพันธุกาแฟ การแปรรูปกาแฟนั้นไมมว
ี ิธใ
ี ดที่เรียกวา "ถูกตอง”
ควรใชวิธีการแนะนําและอบรมเกษตรกรใหเก็บผลกาแฟที่สุกแลวและยังไมรว
 งจากตน เพื่อจะได
คาตอบแทนที่ดีที่สุด จากนั้นทดสอบและทดลองวิธีการแปรรูปหลายๆวิธีเพื่อดูวาวิธีใดเหมาะสมที่สุด
สําหรับสภาพบริบทของเราและตลาดของเรา การเก็บผลสุกที่ถูกตอง, การแปรรูป และการเก็บรักษา
อยางเหมาะสมจะใหผลผลิตคือกาแฟที่มีราคาสูงทีจ
่ ะสงใหตลาดกาแฟพิเศษที่มีกาแฟนี้อยูเพียง
แหลงเดียวในโลก

อางอิง และ แหลงทีม
่ า
ผูเขียนไดเขารวมการอบรมการแปรรูปกาแฟที่จัดขึ้นโดย Torch Coffee Lab ที่จังหวัดปูเออ
ประเทศจีน ซึ่งผูสอนคือ Dr. Mario Fernandez จากสถาบัน Coffee Quality Institute เว็ บไซทคือ

TORCH Coffee https://www.facebook.com/torchcoffeelabyunnan
http://www.torchcoffee.asia/
https://th.wikipedia.org/wiki/การหมัก_(ชีวเคมี)
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Tryptophan as a Universal Discrimination Factor for Immature Beans. PLoS ONE 8(8):
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