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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ(Coffee) 

 กาแฟ (coffee) เป็นเครื ่องดื ่มยอดนิยม
สำหรับทุกเพศ โดยเฉพาะคนในวัยทำงานและมี
แนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้นเรื ่อยๆ กาแฟผลิตมาจากเมล็ด
กาแฟ (coffee bean) ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ชนิดหนึ่งของไทย และทำรายได้ต่อปีให้แก่เกษตรกร
ค่อนข้างสูง 

 กาแฟที่นิยมปลูก มี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์
โรบัสตา (Coffea canephora var. robusta)ปลูกในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 99 ของกาแฟที ่ปลูกใน
ประเทศไทย เนื่องจากเจริญเติบโตได้ดีที่ระดับน้ำทะเลและในเขตร้อนชื้น ให้ผลผลิตสูง และทนทานต่อโรครา
สนิม ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานจนกระทั่งผลสุกพร้อมเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-11 เดือน การสุกของผล
กาแฟขึ้นอยู่กับความสูงของพื้นที่ปลูก หากปลูกบนพื้นที่สูงผลกาแฟจะสุกช้า ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกอาจมีสี
เหลือง ส้มหรือแดงถึงแดงเข้ม ขึ้นอยู่กับพันธุ์กาแฟ คุณภาพด้านรสชาติด้อยกว่ากาแฟพันธุ์อะราบิกา (กรม
วิชาการเกษตร, 2552; พัชนี, 2549) ส่วนกาแฟพันธุ์อะราบิกา (Coffea arabica) ปลูกในภาคเหนือ คิด
เป็นร้อยละ 1  เจริญเติบโตที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 600 ถึง 1,600 เมตร (FAO, 2006) 
ระยะเวลาตั้งแต่ดอกบานจนกระทั่งผลกาแฟสุก ใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน ผลกาแฟดิบมีสีเขียว ผลกาแฟสุก
มีสีเหลือง ส้ม แดง หรือแดงเข้ม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กาแฟ (กรมวิชาการเกษตร, 2552; พงษ์ศักดิ์และบัณฑูรย์, 
2557) 

 ผลผลิตกาแฟที่ผลิตได้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ มีกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี ่ยว 
โดยเฉพาะกระบวนการเตรียมเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee) แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนกับแนวปฏิบัติที่สืบทอด
ต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกได้ 
2 วิธีหลัก คือ วิธีแห้ง (dry method) และวิธีเปียก (wet method)  สำหรับกาแฟพันธุ์โรบัสตาเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมเตรียมเมล็ดกาแฟดิบด้วยวิธีแห้ง โดยหลังจากเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด (เชอร์รี) 
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บแบบรูดผลออกจากช่อ ทำให้มีทั้งผลสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง ผสมรวมกัน 
หลังจากนั้นนำมาตากแห้งบนลานดินหรือลานซีเมนต์ที่มีตาข่ายสีฟ้ารองพื้น เกลี่ยพลิกกลั บกองวันละ 1-2 
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ครั้ง  ในวันที่มีฝนตกจะใช้พลาสติกคลุมเพ่ือป้องกันการเปียกซ้ำ ใช้เวลาตากแดดประมาณ 15-20 วัน (ขึ้นกับ
สภาพอากาศ) แล้วจึงรวมรวมผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งหรือเมล็ดกาแฟดิบ บรรจุในกระสอบป่านส่งขายให้พ่อค้า
ในท้องถิ่นหรือบริษัท อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนนำวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟดิบด้วยวิธีเปียก
มาใช้เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้วิธีแห้ง และเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพดี (จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพร ปี 2558) ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลกาแฟสด 
โดยการเลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกทีละผลหรือทั้งช่อ หากผลสุกพร้อมกันที่ 90-100 เปอร์เซ็นต์ คือ ผลที่มีสีส้ม
แดงและสีแดง นำผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้มาคัดแยกคุณภาพผลสดด้วยวิธีการลอยน้ำ (ความถ่วงจำเพาะ) 
จากนั้นนำผลกาแฟมากะเทาะเปลือกและเนื้อผลออก (สีเชอร์รี) ลอกเมือกด้วยเครื่องมือหรือแรงงานคน แช่น้ำ
สะอาดทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง นำไปตากลดความชื้นด้วยแสงแดดหรือใช้โรงอบลดความชื้น (ช่วงที่ฝนตกชุก) ซึ่งใช้
เวลาประมาณ 10-15 วัน แล้วจึงส่งขายให้กับพ่อค้าหรือบริษัทในรูปกาแฟกะลา (parchment coffee) ใน
เกษตรกรบางรายที่มีการแปรรูปกาแฟจำหน่าย จะเก็บรักษากาแฟกะลาประมาณ 1-2 ปี ก่อนนำไปแปรรูป
ต่อไป 

ประโยชน์ 

 ดอกกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึง 5,000 Mg มีสารป้องกันมะเร็งและช่วยลดไขมันในเลือด ซึ่ง
ดอกกาแฟจะมีความหวานโดยธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำตาล “ฟรุ๊ตโตส” ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีและ
ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแต่ยังต้องการความหวานอยู่บ้าง นอกจากนี้ดอก
กาแฟยังจัดอยู่ในกลุ่มชาดอกไม้ที่ไม่มีทั้งแทนนินและคาเฟอีน ดังนั้นผู้ที่แพ้คาเฟอีนจึงสามารถดื่มได้ 

 – สารต้านอนุมูลอิสระสูง 5000 mg 
 – ป้องกันการเกิดมะเร็ง 
 – ช่วยลดไขมันในเลือด 
 – หวานจากน้ำตาล “ฟรุ๊ตโตส 
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สายพันธุ์กาแฟที่ปลูกในพื้นที่ 

สายพันธุ์กาแฟที่ปลูกมี 2 สายพันธุ์ คือ ต้นกาแฟพันธุ์โลบัสตา และ ต้นกาแฟพันธุ์อะราบิกา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน      
อำเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)   

 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 “การผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ชาดอกกาแฟ” 
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นายชัยรัตน์นางสาคร  ตุ้ยดี บ้านเลขที่  52/3  หมู่4  ต.ไผ่โทน  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ 

 

 

 

 
ประวัติความเป็นมา 

 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “การผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ชาดอกกาแฟ”เป็นการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่เมื่อเกิดปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ จึงแสวงหาทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชชนิดใหม่ เพื่อให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดในรูปแบบใหม่ๆขึ้นในพ้ืนที่ตำบลไผ่โทน 
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เร่ืองราวของกาแฟออร์แกนิค คนเมียง 

 จากไร่ขุนน้ำห้วยแม่สาม  เนื่องจากผมและครอบครัวเป็นคนล้านนาอาศัยอยู่พื้นราบซึ่งพวกเราเรียก
ตัวเองว่าเป็น  คนเมียง  ซึ่งปีแรกที่เริ่มปลูกกาแฟในพื้นที่ 17  ไร่  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีลำน้ำซึ่งเกิดจากการ
ไหลมารวมกันของลำห้วย 3 สายได้แก่  ลำห้วยแม่กระทิง  ลำห้วยแจ๋ม  ลำห้วยน้ำดก  เกิดเป็นลำน้ำห้วยแม่
สาม  ประกอบกับพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกกาแฟก็เกิดจากการผุผังของภูเขาที่ชื่อม่อนหินไหล 

 โดยกาแฟที่ผมเลือกปลูกเป็นกาแฟลูกผสม  คาติมอร์อราบิก้าเชียงใหม่ 60  ซึ่งต้านทานโรคราสนิมได้
ดี  เพื่อตัดปัญหาการใช้สารเคมี  กำจัดโรคพืชบนพื้นที่สูง  โดยการปลูกแบบปลอดสารพิษ  ไม่ใช้สารเคมี  ไม่
ใช้ยาฆ่าหญ้า  ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยอินทรี  มูลใส้เดือน .. 

รวมกับน้ำหมักที่หมักขึ้นเอง  ตามที่เคยได้ไปอบรม  กับทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และศึกษาหา
ความรู้จากอินเตอร์เน็ต  ทำให้รสชาติของกาแฟที่นำมาชงดื่มมีรสชาติ หอม  กลมกล่อม  และปัจจุบัน  เมื่อได้
ผลผลิตเป็นเมล็ดกาแฟที่นำมาแปรรูปเป็นสารกาแฟแล้ว  ทำให้เหลือกากเปลือกเมล็ดกาแฟนำมาผสมเพื่อทำ
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงต้นกาแฟและได้น้ำจากลำห้วยแม่สามมาใช้ในการรดต้นกาแฟ 

 ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวไร่ในพื้นที่ของพวกเราได้รับผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเดิม  
ปรับเปลี่ยนมาปลูกกาแฟกันเพิ่มขึ้น  เราจึงอยากเป็นตัวแทนของคนเมียงที่ปลูกกาแฟมาเป็นตัวกลางส่งต่อ  
นำเสนอผลผลิตที่มาจากคนเมียงมาสู่ผู้บริโภค  เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการดื่มกาแฟสดของคุณ 

 ผมมักจะบอกกับเพื่อนเกษตรกรที่ทำไร่กาแฟว่า “ตราบใดที่เรายังเอาเงินเป็นตัวตั้งในการทำไร่กาแฟก็
จะมีแต่ความเครียด  แต่ถ้าเรามุ่งไปที่ความสุขและรักษาสุขภาพของตนเองและห่วงใยสุขภาพผู้บริโภคด้วยเรา
ก็จะได้กำไรที่มากกว่าตัวเงิน”  ด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟปลอดสารพิษจากไร่  ขุนน้ำห้วยแม่สาม 

 

พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกกาแฟ 

 
- พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพราะปลูกกาแฟสวนกาแฟของนายชัยรัตน์- นางสาคร  ตุ้ยดี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20 

ไร่ สายพันธุ์ที่ปลูกมีสองสายพันธุ์คือ อาราบิก้า และ โลบัสต้าหมู่4  ต.ไผ่โทน  อ.ร้องกวาง   
จ.แพร่นั้น ได้ปลูกไว้เพ่ือการผลิตเมล็ดกาแฟคั่วเพ่ือส่งออกสู่ท้องตลาด มีกระบวนการและข้ันตอน
การผลิต มีทั้งการคั่วเมล็ดกาแฟแบบมือ และการใช้เครื่องคั่ว จนทำให้เป็นที่รู ้จักกันในนาม  
“กาแฟคนเมียง” และได้เปิดร้านกาแฟ มีชื่อว่า “กาแฟคนเมียง” 
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- พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกกาแฟ สวนกาแฟของนาย ศิริชาติ  พุฒตาล – นางสมบัติ พุฒตาล มีพ้ืนที่
ทั้งหมด5 ไร่สายพันธุ์ที่ปลูก คือ อาราบิก้า และ โลบัสต้าหมู่ 1 ต.ไผ่โทน  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ปลูก
เพ่ือเก็บเมล็ดกาแฟดิบส่งพ่อค้าคนกลาง 

 
- และอีกหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน มีหลากหลายชนิดพืชตามความ

เหมาะสมของสภาพดินสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ 
 

 การเก็บเกี่ยวกาแฟกาแฟจะออกดอกหลังจากผ่านสภาวะความแห้งแล้งและผ่านความชุ่มชื้นจากฝน
หรือการให้น้ำแล้ว หลังจากปลูกไปแล้วประมาณปีที่ 3 จากนั้นจะพัฒนากลายเป็นผลจนสุกสีแดง 

 
 วิธีการเก็บเกี่ยว 
 
▪ เก็บเฉพาะผลผลิตที่สุกสีแดงเท่านั้น ผลผลิตในหนึ่งช่อจะสุกไม่พร้อมกัน ผลกาแฟที่แก่แต่ไม่สุก เมื่อ

นำไปแปรรูปจะทำให้กาแฟที่ได้มีคุณภาพที่ไม่ดี 
▪ ใช้วัสดุที่เป็นแผ่น เช่น ตาข่ายตาถี่ปูใต้โคนต้นแล้วเก็บเฉพาะผลที่สุกร่วงหล่นลงมาบนตาข่ายแล้ว 

รวบรวมผลผลิตของแต่ละต้นนำไปคัดแยกคุณภาพ 
▪ ไม่ควรเก็บผลกาแฟโดยใช้วิธีรูดทั้งก่ิง เพราะจะทำให้ได้สารกาแฟคุณภาพต่ำ 
▪ นำผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวแล้วมาคัดแยกคุณภาพ ผลกาแฟที่แก่จัดเกินไปซึ่งมีสีแดงเข้ม หรือผลที่แห้งคาต้น

ผลที่ร่วง หรือหล่นตามพ้ืน ควรถูกคัดแยกออกจากกัน 
▪ จากนั้นให้นำผลกาแฟทั้งหมดออกตากแดดโดยเร็วที่สุด 

 
 
 อายุการเก็บเกี่ยว 
ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวกาแฟตามสภาพพ้ืนที่ มีดังนี้ 
▪ ระดับความสูง 700 ถึง 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล อายุการเก็บเกี่ยว (ตั้งแต่ติดผล ถึง ผลสุก) 

ประมาณ 6 เดือน 
▪ ระดับความสูง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล อายุการเก็บเกี่ยว (ตั้งแต่ติดผล ถึง ผลสุก) ประมาณ 9 

เดือน 
 

เกร็ดความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟ 
 
▪ บางสายพันธุ์ผลสุกจะเป็นสีเหลือง เพราะฉะนั้น ควรศึกษาข้อมูลสายพันธุ์กาแฟที่เลือกมาปลูกให้ดี

เสียก่อน 
▪ การทดสอบผลสุกพร้อมที่จะเก็บเก่ียว สามารถทำได้โดยการเก็บผลกาแฟแล้วใช้นิ้วบีบผล หากผลสุก

เปลือกจะแตกง่ายและเมล็ดกาแฟจะโผล่ออกมาจากเปลือก 
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▪ การเก็บผลควรจะพิจารณาการสุกของผลของแต่ละกิ่งที่ให้ผลในแต่ละต้นว่ามีผลสุกมากกว่าร้อยละ 50 
สำหรับการเก็บผลผลิตครั้งแรก ซึ่งปกติการเก็บผลกาแฟจะต้องใช้เวลาเก็บประมาณ 2 ถึง 4 ครั้ง 
 
การแปรรูปกาแฟ 
การผลิตสารกาแฟ (การสีกาแฟ) 
ทำได้ 2 วิธี คือ การสีสด (แบบแช่น้ำ) และการสีแห้ง (แบบแห้ง) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสีสด  เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะจะได้สารกาแฟที่มีควบคุมคุณภาพได้ แต่มีต้นทุนในการผลิตที่สูง
กว่าวิธีการสีแห้ง 
วิธีการสี 
– เก็บผลกาแฟสุกมาปอกเปลือกให้หมดภายในวันเดียวกัน หากปอกไม่ทันไม่ควรเก็บไว้เกิน 1 คืนเพราะ
การเก็บหมักไว้นานจะทำให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้ 
– จากนั้นนำเมล็ดที่ได้มาแช่น้ำพอท่วม หมักไว้ 24 ชั่วโมง 
– แล้วขยี้ล้างเมือกออกให้หมด หรือใช้เครื่องขัดเมือก 
– เมื่อขัดเมือกหมดแล้วคงเหลือแต่เมล็ดที่มีเปลือกแข็งหุ้มให้นำออกผึ่งแดดให้แห้งสนิท โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 ถึง 7 วัน แต่ในปัจจุบันอาจจะใช้เครื่องอบเมล็ดให้แห้งภายใน 24 ถึง 28 ชั่วโมง นำมาเข้า
เครื่องกะเทาะเปลือก และปัดฝุ่นผงออกให้หมด 
– คัดเฉพาะเมล็ดแตก เมล็ดดำ หรือกาแฟที่มีเปลือกหุ้มอยู่ออกให้หมด จะได้สารกาแฟตามท่ีต้องการ 

2. การสีแห้ง นิยมทำกันมากในกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เนื่องจากมีความสะดวกและลงทุนน้อย แต่ควบคุม
คุณภาพได้ยาก 
วิธีการสี 
– เก็บกาแฟที่ผลสุกแล้ว มาตากให้แห้งสนิทบนลานคอนกรีต ซึ่งทดสอบได้จากการเขย่าให้รู้สึกว่าเมล็ด
ในกาแฟคลอนได้ 
– แล้วนำเข้าเครื่องสีเพื่อกระเทาะเปลือกออกให้หมด และฝัดร่อนเอาเมล็ดที่เสียออก (การสีแห้งนี้ไม่
สามารถควบคุมการหักตัวของเมล็ดกาแฟได้) 
– หากไม่มีแสงแดดเพียงพอติดต่อกันหลายวัน หรือผลกาแฟที่ตากบนลานคอนกรีตไม่ได้รับแสงแดด
อย่างทั่วถึง อาจทำให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโต 

 
เคล็ดลับการผลิตสารกาแฟให้ได้คุณภาพดีโดยวิธีสีแห้ง 
 
1. เก็บเฉพาะผลกาแฟที่สุกสีแดงเท่านั้น 
2. แยกผลที่มีตำหนิ ผลที่ยังไม่แก่ ผลที่แห้งคาต้น หรือผลที่ร่วงลงบนพื้นออกไปแยกตาก และไม่นำมา

ปะปนกับผลผลิตที่มีคุณภาพ 
3. รักษาความสะอาดภาชนะ ลานตากเมล็ดและอุปกรณ์ต่างๆ 
4. ผลกาแฟที่เก็บมาแต่ละวันต้องรีบนำมาผึ่งแดดทันที 
5. กลับกองกาแฟที่ตากบนลานตากจำนวนหลายๆ ครั้ง ในแต่ละวัน และทุกๆ วัน 
6. ในช่วงเย็นและช่วงวันที่ฝนตก จะต้องนำผลกาแฟที่ตากไว้มากองรวมกันและใช้ผ้าใบคลุม รอจนลานตาก

แห้งแล้วจึงเกลี่ยผลกาแฟมาตากอีกครั้งหนึ่ง 
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7. หลังจากสีกะเทาะเปลือกออกแล้ว จะต้องฝัดเอาฝุ่นผงออกให้หมด และคัดเอาเมล็ดแตก เมล็ดดำ หรือ
เมล็ดที่มีเปลือกหุ้มอยู่ออกให้หมด 

8. กาแฟที่จะเก็บบรรจุลงในกระสอบจะต้องเป็นกาแฟที่แห้งสนิทเท่านั้น 
9. กระสอบที่ใช้บรรจุเมล็ดกาแฟ ควรเป็นกระสอบใหม่หรือกระสอบที่ผ่านการทำความสะอาดตากแห้งดี

แล้วและปราศจากกลิ่นอ่ืนใด รวมทั้งไม่ควรวางกระสอบบรรจุเมล็ดกาแฟบนพื้นโดยตรง ควรจะมีหมอน
ไม้รองไว้อีกชั้นและควรเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเตรียมเมล็ดกาแฟดิบท้ังวิธีแห้งและวิธีเปียกมีลำดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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