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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทางการเกษตร : กาแฟขี้ชะมด
สาหรับการศึกษาถึงสินค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” ที่เป็นผลผลิตมาจาก
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนชาวไทย โดยในหัวข๎อนี้ผู๎ศึกษาขอนาเสนอข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเริ่มต๎นจาก
ประวัติความเป็นมาของกาแฟโลก ประวัติความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย การกาเนิดกาแฟ
ขี้ช ะมดทั้งในตํา งประเทศและในประเทศไทยตลอดจนลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟและ
ประเภทของสายพันธุ์กาแฟ ขั้นตอนการปลูกกาแฟ กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ วิธีการ กระบวนการ
ผลิตกาแฟขี้ชะมด สายพันธุ์ของชะมด วิธีการคั่วกาแฟ วิธีการชงกาแฟแบบตํางๆรวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคการปกปูองสินค๎ากาแฟขี้ชะมดด๎วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามลาดับ
2.1 ประวัติและความเป็นมาของกาแฟ
เมื่อกลําวถึงสินค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” จะเห็นได๎วํากาแฟถือเป็นพืช
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรผู๎ผลิตนิยมปลูกอยํางแพรํหลายในประเทศไทยเนื่องจากสภาพแวดล๎อมของ
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแกํการปลูกพืชเพื่อให๎ได๎ผลผลิตเมล็ดกาแฟ สินค๎าทางการเกษตร
ประเภท “กาแฟ” ในปั จ จุ บั น นี้ นั บ เป็ น สิ น ค๎ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู๎ จั ก แกํ ผู๎ บ ริ โ ภคอยํ า งมาก
อีก ทั้ ง การจ าหนํ า ยในพื้ น ที่ ตํ า งๆทุ ก ประเทศทั่ ว โลกไมํ วํ า จะเป็ น ห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า ร๎า นค๎ า ริ ม ทาง
ในโรงแรมรวมถึ ง การเป็ น สิ น ค๎ า สํ ง ออกไปยั ง ประเทศตํ า งๆ ด๎ ว ยเอกลั ก ษณ์ พิ เ ศษของสิ น ค๎ า
ทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” ที่แตกตํางไปจากสินค๎าทางการเกษตรประเภทอื่นทาให๎ปัจจุบัน นี้
สิน ค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” จึงนับ เป็นเครื่องดื่มที่ได๎รับความนิยมมากกวําเครื่องดื่ม
ประเภทอื่น เมื่อสินค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคจานวนมาก
ประกอบกับเพื่อให๎สินค๎าตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ชุมชนผู๎ผลิตจึงได๎มีการใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ของชุมชนในการผลิ ตสิ น ค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” ด๎ว ยการใช๎เทคนิคหรื อ
กระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิต เชํน การคั่ว การใช๎อุณหภูมิความร๎อนตํางๆจนทาให๎สินค๎าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประเภท “กาแฟ” ที่ได๎มานั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะที่ แตกตํางไปจาก “กาแฟ”
ทั่วๆไปหรือแม๎กระทั่งมีการพัฒนาสินค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” ด๎วยการนาเมล็ดกาแฟ
ไปผํานขั้นตอนด๎วยการนาไปให๎สัตว์กินเพื่อให๎ผํานกระบวนการยํอยภายในระบบรํางกายของสัตว์ทา
ให๎เกิดเป็นกาแฟชนิดใหมํ ที่มีเอกลักษณ์โดดเดํนและเพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎ าทางการเกษตรประเภท
“กาแฟ” เชํ น กาแฟขี้ ช ะมด กาแฟขี้ช๎า ง กาแฟขี้ ลิ ง เป็นต๎ น โดย “กาแฟ” ที่ ต๎องอาศัย ปัจจั ย
ทางธรรมชาติ จากสัตว์เชํนวํานี้ จาต๎องอาศัยกระบวนการผลิต กรรมวิธีและทักษะของมนุษย์ที่เป็น
ภูมิปั ญญาท๎อ งถิ่น รํ ว มด๎ว ยเพื่อให๎ ผ ลผลิ ตกาแฟที่ ได๎ มีเอกลั ก ษณ์พิ เศษแตกตํางไปจากกาแฟชนิ ด
และประเภทอื่นๆที่มีจาหนํายอยูํในปัจจุบันนี้
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2.1.1 ประวัติความเป็นมาของกาแฟโลก
สินค๎าทางการเกษตรประเภท“กาแฟ” นอกจากถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญและสร๎างรายได๎
ให๎แกํผู๎ผลิตทุกประเทศทั่วโลกแล๎วนั้น “กาแฟ” ยังถือเป็นเครื่องดื่มที่ มีเอกลักษณ์พิเศษที่แตกตําง
ไปจากเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ โดยต๎นกาเนิดของสินค๎าทางการเกษตรประเภท “กาแฟ” นั้นเกิดขึ้น
ในยุคศตวรรษที่ 6 โดยชาวเอธิโอเปียที่มีชื่อวํา “คาลดี” ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ โดยในตอนเช๎า
ของทุกๆวัน “คาลดี” จะปลํอยแพะที่ตนเลี้ยงเพื่อออกหากินต๎นหญ๎าตามบริเวณพื้นที่ทุํงนาและ
เนินเขา ตํอมา “คาลดี” ได๎พบวําภายหลังจากที่แพะของตนได๎เข๎าไปกินต๎นหญ๎าในบริเวณพื้นที่ทุํงนา
ใกล๎บริเวณเนินเขานั้นแพะของตนจะมีอาการตื่นตัวและกระปรี้กระเปรําอยูํตลอดเวลา ซึ่งในภายหลัง
“คาลดี” ได๎ค๎นพบวําแพะของตนนอกจากกินต๎นหญ๎าในทุํงนาแล๎วยัง ได๎มีการกินผลไม๎ชนิดหนึ่งที่มี
สีแดงและมีลักษณะเป็นลูกเล็กไปพร๎อมกันอีกด๎วย ตํอมา“คาลดี” จึงได๎เดินทางไปที่พื้นที่ทุํงนาใกล๎
เนินเขาเพื่อเก็บผลไม๎ขนาดเล็กสีแดงนี้ติดตัวกลับบ๎านแล๎ว หลังจากนั้น “คาลดี” ได๎มีการนาผลไม๎
สีแดงที่มีขนาดเล็กกลับมาจึงได๎มีการนาไปให๎นักบวชที่อยูํในหมูํบ๎านซึ่งเป็นผู๎มีความรู๎ทางด๎านสมุนไพร
นาไปทาการทดลองด๎วยการปอกเปลือกผลไม๎สีแดงดังกลําวออกแล๎วนาไปตากแห๎งกํอนนาไปต๎มกับน้า
เพื่อเป็นน้าสมุนไพร เมื่อต๎มเสร็จแล๎วนักบวชจึงได๎ทดลองดื่ม ผลปรากฏวํานักบวชดังกลําวมีอาหาร
ตื่นตัวและกระปี้กระเปรําเป็นอยํางมากจึงทาให๎มีการต๎มผลไม๎ลูกเล็กสีแดงที่เรียกวํา“กาแฟ”กับน้า
เพื่อดื่มกันอยํางแพรํห ลายและตํอมาภายหลังจึงมีการเรียกผลไม๎ที่มีขนาดเล็ กสีแดงกันในภายหลั ง
วํากาแฟ1
อยํางไรก็ตามเนื่องจากประวัติของสินค๎าทางการเกษตรประเภทกาแฟนั้นไมํได๎
มีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร การค๎นพบสินค๎าทางการเกษตรประเภทกาแฟจึงต๎องอาศัยบันทึก
เรื่ อ งราวตํ า งๆของชาวตํ า งชาติ ซึ่ ง จากบั น ทึ ก ดั ง กลํ า วได๎ มี ข๎ อ มู ล ปรากฏวํ า การค๎ น พบสิ น ค๎ า
ทางการเกษตรประเภทกาแฟนําจะเกิดขึ้นในชํวงยุคศตวรรษที่ 6 เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 16 ในดินแดน
เอธิ โ อเปี ย โดยชาวอาหรั บ โดยชาวอาหรั บ นั้ น จะท าการเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ์ ก าแฟไว๎ เ ป็ น ความลั บ
และหากจะมีการจาหนํายเมล็ดของกาแฟให๎แกํพํอค๎า ชาวอาหรับจะต๎องต๎มเมล็ดกาแฟให๎สุกกํอน
เพื่ อ เป็ น การปู องกั น การลั ก ลอบน าเมล็ ดกาแฟไปเพาะพั น ธุ์ เ พื่ อปลู ก ตํ อไป ตํ อมาภายหลั ง ได๎ มี
ชาวอินเดียที่มีชื่อวํา “บาบา บูดาน” ได๎มีการลักลอบขโมยผลกาแฟสุกสีแดงจานวน 6-7 ของเมล็ด
พันธุ์ของกาแฟเพื่อนาไปเพาะปลูกที่หลังบ๎านของเขาในถิ่นพานักที่ไมซูซึ่งเป็นภาคกลางของประเทศ
อินเดีย เมื่อผลกาแฟที่ปลูกเจริญเติบโตขึ้น “บาบา บูดาน” ก็ได๎แบํงต๎นกล๎าที่เพาะได๎ต๎นหนึ่งให๎แกํ
พํอค๎าชาวดัตซ์นาไปทดลองปลูกที่เกาะชวาโดยพํอค๎าชาวดัตซ์ได๎มีการนาเมล็ดพันธุ์ของกาแฟมาปลูก
ที่สวนพฤกษชาติในกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตํอมาภายหลังต๎นกล๎าของเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ปลูกขึ้นในสวน
พฤกษชาติแหํงนี้จึงกลายเป็นต๎นพํอพันธุ์แมํพันธุ์ของกาแฟในยุโรป สํวนต๎นกล๎าของ “บาบา บูดาน”
ก็ ก ลายเป็ น ต๎ น พํ อ พั น ธุ์ แ มํ พั น ธุ์ ข องต๎ น กาแฟในอิ น เดี ย และตํ อ มาจึ ง ท าให๎ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข องกาแฟ
มีการแพรํหลายไปยังพื้นที่ตํางๆอยํางรวดเร็ว
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Joseph S.G. , อมตะกาแฟ เครื่องดื่มที่คนทั่วโลกหลงใหล , (กรุงเทพ: สานักพิมพ์ดวงกมล
พับลิชชิ่ง,2554), น.9.
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นอกจากเมล็ดพันธุ์ของกาแฟที่ปรากฏอยูํในประเทศอินเดียและกรุงอัมสเตอร์ดัม
แล๎ ว นั้ น เมล็ ด พั น ธุ์ ข องกาแฟยั ง ได๎ มี ก ารการขยายพั น ธุ์ ไ ปยั ง ทวี ป อเมริ ก าในราว ค.ศ. 1723
โดยเกิดขึ้นจาก “กาเบรียล แมธธิว เดอคิว” ซึ่งเป็นทหารเรือชาวผรั่งเศสได๎นาต๎นกาแฟจานวน 6 ต๎น
เดินทางจากยุโรปไปยังทวีปอเมริกาเพื่อทาการเพาะปลูกขยายพันธุ์ แตํในระหวํางทางต๎นกาแฟได๎ตายลง
เนื่องจากขาดน้าหลํอเลี้ยง ซึ่งเมื่อถึงที่หมายจึงเหลือต๎นกล๎ากาแฟเพียง 1 ต๎น โดย“กาเบรียล แมธธิว
เดอคิว” ได๎ทาการบารุงรักษากํอนที่ต๎น กาแฟต๎นนี้ก็เริ่มผลิดอกออกผล 50 ปีให๎หลังก็ได๎ขยายพันธุ์
ไปมากกวํา 20 ล๎านต๎น และตํอมาอีก 250 ปี ดินแดนแหํงนี้ก็ได๎กลายเป็นดินแดนที่ปลูกกาแฟมาก
เป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันทาให๎กาแฟนับเป็นเครื่องดื่มที่มีผู๎นิยมมากที่สุดในโลกรองจากชา2
นอกจากประวั ติข องกาแฟข๎ างต๎น แล๎ ว ยั งได๎มี การค๎น พบอีก วํา กาแฟได๎ มีก าร
ค๎ น พบในดิ น แดนของเยเมนทางตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แถบอาระเบี ย และของเอธิ โ อเปี ย อี ก ด๎ ว ย
โดยบรรพบุรุษชาวเอธิโอเปียและชาวโอโรโมถือเป็นคนกลุํมแรกที่รู๎จักเมล็ดจากต๎นกาแฟและผลตํอ
สารสื่อประสาทของรํางกายมนุษย์ แตํวําก็ไมํได๎มีหลักฐานโดยตรงชี้ชัดวําต๎นกาแฟมีการปลูกอยูํที่ใดใน
ทวีปแอฟริกาหรือผู๎ใดในกลุํมชาวพื้นเมืองเป็นผู๎ใช๎กาแฟเพื่อเป็นสารกระตุ๎นหรือผลกระทบตํอระบบ
ประสาทของมนุษย์เป็นคนแรกนั้น3 อยํางก็ตามเมื่อได๎ค๎นข๎อมูลตํางๆเกี่ยวกับบันทึกเรื่องราวในอดีต
และหลักฐานอื่นๆรํวมกันพอจะพิจารณาได๎วําในยุคกลางคริสต์วรรษที่ 15 การดื่มกาแฟได๎ปรากฏตัว
ขึ้นในวิหารซูฟี ประเทศเยเมนแถบคาบสมุทรอาระเบียซึ่งหลักฐานดังกลําวเป็นหลักฐานที่ได๎มีการ
อธิบายถึงการเตรียมกาแฟ การคั่วหรือการชงรวมถึงการดื่มกาแฟเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่เกิดขึ้น
ในชํวงยุคที่เกําแกํมากที่สุดอีกด๎วย4
ตํอมาราวคริสต์ศตวรรษที่ 165 กาแฟได๎มีการแพรํขยายไปพื้นที่ตํางๆทั่วโลกไมํวํา
จะเป็นตะวันออกกลาง เปอร์เซีย ตรุกี แอฟริกาเหนือ เป็นต๎น สํวนทวีปยุโรปในปี ค.ศ.1583 นั้นได๎มี
การค๎นพบเกี่ยวกับสรรพคุณของกาแฟโดยนายแพทย์ชาวเยอรมันที่มีชื่อวํา “เลโอนาร์ด เราวอล์ฟ”
ซึ่งได๎มีศึกษาและมีการอธิบายถึงคุณสมบัติของกาแฟไว๎วํา “เครื่องดื่มที่มีสีดาเหมือนหมึก”ไมํเพียงแตํ
เครื่ อ งดื่ ม เทํา นั้ น แตํ ยั ง สามารถใช๎ เ พื่อ รั ก ษาโรคภั ย ได๎ ห ลากหลายชนิ ด โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง โรค
ที่เกี่ยวกับ ท๎อง ซึ่งผู๎ ดื่มจะต๎องดื่มน้าที่ได๎มาจากผลผลิ ตของผลไม๎จากไม๎พุํมที่เรียกวํา “bunnu”
ในตอนเช๎าเพื่อรั กษาอาหารดังกลํ าว 6 ตํอมาหลั ง จากนั้นเมื่อ กาแฟได๎รับความนิยมจากผู๎ บริโ ภค
อยํ างมากจึ ง ได๎ มี การแพรํ ขยายไปยัง โลกมุ ส ลิ มและประเทศอื่น ๆตามล าดับ เชํน ประเทศอิ ตาลี
สํงผลให๎การค๎ าขายระหวํางเวนิซกับแอฟริกาเหนือ รวมทั้งอียิปต์และตะวันออกกลางยิ่งเจริญขึ้น
2

เพิ่งอ้าง, น.11.
กรมเอเชียใต๎ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตํางประเทศ, “เอธิโอเปีย..
.ถิ่นกาเนิดของกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559,
4
เพิ่งอ้าง.
5
Coffee story, “ประวัติกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558, World Wide Web
https://baiauang.wordpress.com/about/
6
ภัควลั ญชญ์ ทวีอภิรดีชัย , “ตานานกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
https://sites.google.com/site/63finalpakwalan33/tanan-kafae.
3

10
กํอนมีการสํ งจ าหนํ า ยไปยั ง ไปทั่วทวีปยุโรป ทาให๎ กาแฟได๎รับการยอมรับอยํางรวดเร็วจนกระทั่ ง
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาคลี เ มนต์ ที่ 8 แหํ ง ศาสนาคริ ส ต์ พระองค์ ท รงลงความเห็ น วํ า กาแฟ
เป็นเครื่องดื่มสาหรับ คริสเตียนเทํานั้นทาให๎ในปี ค.ศ.1600 ในทวีปยุโรปเกิดการร๎องเรียนให๎ยกเลิก
“เครื่องดื่มมุสลิม”7
อีกทั้งใน ค.ศ.1616 ยังได๎มีการค๎นพบวําชาวดัตช์นั บเป็นชนชาติแรกที่ได๎มีการ
นาเข๎ากาแฟเป็นจานวนมากที่เป็นการฝุาฝืนข๎อห๎ามของชาวอาหรับเกี่ยวกับการสํงออกพืชและเมล็ด
ของกาแฟที่ยังไมํได๎คั่ว โดย “Pieter van den Broeck” ซึ่งเป็นชาวดัตช์ได๎มีการลักลอบนาเข๎าเมล็ด
กาแฟจากดิ น แดนอาหรั บ เข๎ า ไปยั ง ทวี ป ภาคพื้ น ยุ โ รป 8 โดยชาวดั ต ช์ ไ ด๎ มี ก ารน าเมล็ ด กาแฟ
ไปเพาะปลูกในพื้นที่ของเกาะชวาและซีลอนตามลาดับ ทาให๎ผลผลิตเมล็ดกาแฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะ
ชวาสามารถสํ ง ไปจ าหนํ า ยยั ง ในพื้ น ที่ ป ระเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ไ ด๎ ส าเร็ จ ใน ค.ศ.1711รวมไปถึ ง
ความต๎องการให๎ผลผลิตกาแฟได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายในประเทศอังกฤษ ซึ่งด๎วยความพยายาม
ของบริษัทในอินเดียที่อยูํทางตะวันออกของอังกฤษดังกลําวจนในที่สุดทาให๎กาแฟได๎รับความนิยม
ในประเทศอังกฤษด๎วยเชํนเดียวกัน
ในสํวนของประเทศฝรั่งเศสนั้นเริ่มรู๎จักเครื่องดื่มกาแฟใน ค.ศ. 1657 หลังจากที่
กาแฟได๎มีการจาหนํายแพรํหลายไปยังประเทศออสเตรียและประเทศโปแลนด์ ภายหลังจากสิ้นสุด
ยุทธการเวียนนา ในค.ศ.1683 ซึ่งทหารสามารถยึดเสบียงของทหารออตโตมานเติร์กที่พํายแพ๎ในการสู๎
รบสงครามครั้งนั้น9 นอกจากนี้ในดินแดนทวีปอเมริกาเหนือนับแตํยุคอาณานิคมชาวอเมริกาเหนือ
เริ่มรู๎ถึงรสชาติของกาแฟเพียงแตํวํากาแฟไมํได๎รับความนิยมเทียบเทํากับในทวีปยุโรป อยํางไรก็ตาม
ในชํวงสงครามปฏิวัติอเมริกันปริมาณความต๎องการกาแฟได๎เพิ่มสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจาก
การจ ากั ด การน าเข๎ า สิ น ค๎ า ประเภทชาจนท าให๎ พํ อ ค๎ า ชาวอั ง กฤษไมํ ส ามารถน าช๎ า มาจ าหนํ า ย
เพื่อให๎เพียงพอตํอผู๎บริโภคได๎ประกอบกับพํอค๎าที่มีสินค๎าประเภทชาเป็นจานวนมากได๎มีการกักตุน
รวมถึงการเพิ่มราคาสินค๎าประเภทชาในราคาที่สูงขึ้นจึงทาให๎ผู๎บริโภคต๎องเปลี่ยนจากการบริโภค
เครื่องดื่มประเภทชามาเป็นการบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟแทน
ภายหลังจากสงครามปี ค.ศ.1812 สิ้นสุดลงโดยในชํวงที่ประเทศอังกฤษงดการ
นาเข๎าสินค๎าประเภทชาไว๎เป็นการชั่วคราว ชาวอเมริกันจึงได๎เปลี่ยนมาเป็นการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ
แทนทาให๎ปริมาณความต๎องการเครื่องดื่มประเภทกาแฟของชาวอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นในชํวงของสงคราม
กลางเมืองของอเมริกัน ซึ่งความต๎องการดังกลําวได๎เกิดขึ้น พร๎อมๆกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
การต๎มเหล๎าจึงสํงผลให๎เครื่องดื่มประเภทกาแฟกลายเป็นสินค๎าที่ได๎รับความนิยมและเป็นที่ต๎องการ
ของผู๎ บริ โ ภคในสหรั ฐอเมริกาอยํ างมากจนถึงปัจจุบัน แตํในสํ วนของประเทศอั งกฤษนั้นปริมาณ
7

เพิ่งอ้าง.
รุจิพัชญ์ ศุภสินเกรียงไกรม, “ประวัติกาแฟโลก,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://www.pinkvanilla.in.th/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%
A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0
%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.
9
Coffee story, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5.
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ความต๎องการบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟกลับลดลง โดยชาวอังกฤษนิยมที่จะบริโภคเครื่องดื่ม
ประเภทชามากกวําเครื่องดื่มประเภทกาแฟในชํวงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 เพราะเครื่องดื่มประเภทชา
นั้นเป็นเครื่องดื่มซึ่งเตรียมขึ้นได๎งํายกวํา อีกทั้งยังเป็นสินค๎าที่หาซื้อได๎งํายและราคาถูกเนื่องจากชาว
อังกฤษในประเทศอังกฤษนั้นได๎สร๎างอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทชาในประเทศอินเดียขึ้นภายหลัง
จากที่ประเทศอังกฤษได๎ชนะสงครามและมีการยึดครองประเทศอินเดีย10
นอกจากนี้ จ ะเห็ น ได๎ วํ า สิ น ค๎ า ทางการเกษตรประเภทกาแฟนั้ น ไมํ เ พี ย งแตํ
เป็ น เครื่ องดื่มของมนุ ษยชาติ ที่ได๎รั บความนิยมจากผู๎ บริโ ภคทั่วโลกเทํานั้น สิ นค๎าประเภทกาแฟ
ยังนับเป็นสินค๎าสํวนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาอีกด๎วยดังเชํนในดินแดนแอฟริกาและประเทศเยเมน
โดยเครื่องดื่มประเภทกาแฟถูกใช๎รํวมกับพิธีกรรมทางศาสนาจนกระทั่งศาสนจักรเอธิโอเปียได๎มีคาสั่ง
สั่งห๎ามไมํให๎มีการบริโภคกาแฟตลอดกาล จนถึงในสมัยของจักรพรรดิเมเนลิกที่ 2 ของจักรวรรดิ
ออตโตมันระหวํางคริสต์ศตวรรษที่ 17 สินค๎าประเภทกาแฟได๎กลายเป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะต๎องห๎าม
สืบเนื่องมาสาเหตุทางการเมืองเกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลหัวรุนแรงในทวีปยุโรป11
ในชํวงต๎นของศตวรรษที่ 20 ประเทศบราซิลซึ่งถือเป็นประเทศผู๎ผลิตสินค๎าประเภท
กาแฟรายใหญํที่สุดในโลก โดยปัจจุ บันผลผลิตทางด๎านสินค๎าประเภทกาแฟเกือบทั้งหมดนั้นมาจาก
ตอนกลางและในเขตแถบร๎อนในทางตอนใต๎ ของประเทศ ซึ่งประเทศประเทศบราซิลได๎ให๎ผลผลิต
ประมาณ 8.5 ล๎านถุงซึง่ ถือวําเป็นจานวนทีม่ ากที่สุด ตํอมาเมื่อพัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนไปประกอบกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภคผลผลิตสินค๎ากาแฟที่แตํเดิมมีการผลิตหรือการคั่วในครัวเรือนนั้นได๎ถูกแทนทีด่ ๎วยการใช๎
เครื่องมือที่ทันสมัยในการคั่วใน ค.ศ. 1901 โดยดอกเตอร์ชาวญี่ปุนนามวํา “Satori Kato” ที่ได๎ทาการ
คิดค๎นด๎วยการแปรรูปให๎กาแฟมีลักษณะเป็นผงที่สามารถละลายได๎ด๎วยน้าเป็นครั้งแรกและหลังจาก
นั้นอีก 250 ปีผํานมาความต๎องการกาแฟเพื่อที่จะทาเป็นเครื่องดื่มร๎อนนั้นนับเป็นสินค๎าที่มีความสาคัญ
ที่สุดเป็นอันดับสองรองลงมาจากปิโตรเลียแตํหลังจากนั้นสภาวะตํางๆที่เกิดขึ้นได๎สํงผลกระทบตํอการ
ผลิตกาแฟด๎วยปัจจัยหลายๆด๎าน เชํน การผลิตมากเกินไป วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การบริโภค
ที่ลดลงระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับการสร๎างสนธิสัญญาเกี่ยวกับสินค๎าประเภทเครื่องดื่ม
กาแฟขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานของราคากาแฟในประเทศเยอรมนีชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให๎
เครื่องดื่มประเภทกาแฟที่นับเป็ นสัญลั กษณ์ทางเศรษฐกิจได๎รับความนิยมลดลงกํอนที่สินค๎าเครื่องดื่ม
ประเภทกาแฟและความนิ ย มในการดื่ ม กาแฟจะกลั บ เข๎ า สูํ ส ภาพเดิ ม อี ก ครั้ ง ในเวลาตํ อ มา12
โดยในขณะนี้ประเทศที่มีชื่อเสียงทางด๎านการผลิตกาแฟมากที่สุดคือ ประเทศบราซิลที่สามารถผลิต
กาแฟได๎ร๎อยละ72 ของผลผลิ ตสิ นค๎าประเภทกาแฟทั่ว โลกซึ่งถือวําผลิตได๎มากกวําประเทศอื่นๆ

10

“ตานานกาแฟ”, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6.
Summer, coffeemania คอกาแฟ ,(กรุงเทพ : สานักพิมพ์ FULLSTOP, 2545),น.14.
12
Jura, “ตานานกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://www.sea.jura.com/th/home_sea_x/about-coffee/coffee-history_jwoc/coffeehistory4_jwoc.htm
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สํวนประเทศที่มีการซื้อและนาเข๎าผลผลิตของสิ นค๎าประเภทกาแฟมากที่สุดในก็คือสหรัฐอเมริกา
และยุโรปประมาณร๎อยละ 85 ของผลผลิตที่ได๎ทั่วโลก13
2.1.2 ประวัติความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย
จากข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติของสินค๎าทางการเกษตรประเภทกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า)
ในประเทศไทยนั้นซึ่งปรากฏตามที่พระสารศาสตร์พลขันธุ์ (นายเจริณี ชาวอิตาเลียน) ได๎มีการบันทึกไว๎
เป็นลายลักษณ์อักษรใน พ.ศ. 2454 ที่ได๎มีการบันทึกเกี่ยวกับความเป็นมาของกาแฟไว๎วําสินค๎า
ทางการเกษตรประเภทกาแฟนั้ น ได๎เริ่มแพรํห ลายเข๎ามาในประเทศไทยนับตั้งแตํสมัยอยุธยาโดย
ได๎มีการทดลองเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) ในฐานะพืชเศรษฐกิจมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2393 ซึ่งใน
ครั้ งแรกได๎ น าไปปลู ก ไว๎ ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละได๎ เ รี ย กชื่ อ ของกาแฟที่ ป ลู ก ในจั ง หวั ด ดั ง กลํ า ววํ า
“กาแฟจันทบูร” สํวนกาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า) นั้นเป็นพันธุ์ของกาแฟอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได๎เริ่มปลูก
ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทางภาคใต๎ในประเทศไทยที่อาเภอสะบ๎าย๎อย จังหวัดสงขลาใน
พ.ศ. 2447 โดยนาย “คิหมุน” ซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได๎มีการนากาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า) ในฐานะ
พืชเศรษฐกิจที่มีสาคัญ เข๎ามาปลูกในพื้นที่ประเทศไทยเป็นคนแรกและได๎มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูก
ไปยังพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ เชํน จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี เป็นต๎น โดยในปัจจุบัน
นี้ ก าแฟสายพั น ธุ์ (โรบั ส ต๎ า ) นั บ เป็ น สายพั น ธุ์ ก าแฟที่ นิ ย มปลู ก ทางภาคใต๎ ซึ่ ง มี อั ต ราของแหลํ ง
เพาะปลูกที่สาคัญอยูํประมาณร๎อยละ 90 ของพื้นที่ทางภาคใต๎ แตํในสํวนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ทางภาคเหนือภาคเหนือดังกลําวจะนิยมปลูกกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า)14 เป็นสํวนใหญํสืบเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่เอื้อตํอการเจริญเติบโดของกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) โดยแหลํงเพาะปลูกกาแฟ
สายพันธุ์ดังกลําวแหลํงจะมีอยูํในหลายจังหวัด เชํน เชียงใหมํ เชียงราย และแมํฮํองสอน เป็นต๎น
ในสํวนของหลักฐานเกี่ยวกับสินค๎ากาแฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นได๎มีปรากฏ
อยูํ ในหนั งสื ออักขราภิธานศรับ ท์ของหมอบรัดเลย์ ที่ได๎ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2416 ซึ่งมีการเรียกกัน วํา
“กาแฝุ หรือ กาแฝุ” ที่เป็นต๎นไม๎ชนิดหนึ่งที่มีการนาเข๎ามาจากเมืองนอก มีลักษณะภายนอกเป็นเมล็ด
มันไว๎ต๎มกับน้าร๎อนเพื่อรับประทานคล๎ายกับการต๎มชา อีกทั้งยังปรากฏในบันทึกวําเมืองไทยได๎มีการ
ปลูกกาแฟมานานนับตั้งแตํสมัยอยุธยา แตํทวําการปลูกกาแฟเริ่มแพรํหลายจริงจังในยุครัตนโกสินทร์
โดยปรากฏวําคนไทยได๎นิยมปลูกและดื่มกาแฟอยํางมากประกอบกับใน พ.ศ.2367 ในสมัยรัชกาลที่ 3
ประเทศไทยเริ่มมีการติ ดตํอค๎าขายกับชาวตํางประเทศ เชํน ชาวอังกฤษ ชาวเนเธอร์แลนด์ (ดัตช์)
ฯลฯ กาแฟจึ ง ได๎ น ามาปลู ก เพื่ อ ทดลองกั น ภายในพระบรมมหาราชวั ง และแจกจํ า ยให๎ เ สนาบดี
เพื่อเสนาบดีได๎ทดลองปลูก จวบจนถึงสมัยรัช กาลที่ 4 ของสมเด็จพระมหาประยูรวงศ์ ซึ่งทํานมีสวน
ที่เพาะปลูกกาแฟ ตํอมาเมื่อคราวที่ได๎ต๎อนรับเซอร์ยอร์น เบาว์ริ่งได๎มีการมอบกาแฟให๎ ทํานเซอร์
ไปเป็นตัวอยํางจานวนถึง 3 กระสอบ อีกทั้งพํอค๎าชาวดัตช์หรือชาวอังกฤษจากแหลมมาลายูไ ด๎มี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม“ขําวสิ่งแวดล๎อม,”สืบค๎นเมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2558, http://www.onep.go.th/index.
php?option=com_content&view=article&id=9710:11--2558-&catid=72:2010-10-08-0614
นริศ ยิ้มแย๎ม, การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก๎าบนที่สูง (Highland Arabica Coffee
Production), (เชียงใหมํ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2557), น.81-98
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การนากาแฟเข๎ามาเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค๎าของพํอค๎าชาวไทยอีกด๎วย โดยชาวไทยในขณะนั้นได๎
มีก ารนาสายพันธุ์ของกาแฟมาปลูกในพื้นที่ภาคใต๎ ซึ่งชาวบ๎านได๎ใช๎กาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า) เพื่อการ
ปลูก และสันนิฐานวําในราวปี พ.ศ.2447 ชาวไทยเชื้อสายอิสลามชื่อ “นายตีหมุน” โดยชายผู๎นี้เป็น
ผู๎ปลูกกาแฟครั้งแรก ณ ตาบลบ๎านตะโหนด อาเภอสะบ๎าย๎อย จังหวัดสงขลา
ตํ อ มาในสํ ว นของข๎ อ มู ล ด๎ า นรายละเอี ย ดของการปลู ก กาแฟปรากฏวํ า
ในพ.ศ.2500 นายสมบูรณ์ ณ ถลาง อดีตผู๎อานวยการกองการยาง กรมกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตร
ในปัจจุบัน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด๎นาเมล็ดกาแฟอราบิก๎าจานวน 4 สายพันธุ์ คือ ทิปิก๎า
(Typica), เบอร์บอน (Bourbon), แคททูรา (Caturra) และมุมดู นูวู (Mundo Novo) จากประเทศ
บราซิลมายังประเทศไทย โดยปลูกไว๎ที่สถานีทดลองพืชสวนมูเซอจังหวัดตากสถานีทดลองพืชไรํแมํโจ๎
จังหวัดเชียงใหมํ และสถานทดลองพืช สวนฝางจังหวัดเชียงใหมํ เมล็ ดกาแฟจากสถานีทดลองทั้ง
สามแหํ งนี้ ได๎แพรํกระจายไปสูํเกษตรกรชาวไทยภูเขาและพื้นราบ ซึ่ งชาวบ๎านได๎ใช๎ปลู กกันอยําง
แพรํหลาย 15 ภายหลังจากนั้นเมื่อต๎นกาแฟสายพันธุ์ (ทิปิก๎า) (เบอร์บอน) และ(แคททูรา) ได๎เกิด
เป็นโรคราสนิมโดยมีสาเหตุ จากเชื้อรา Hem ilea Vastatrix มีผลทาให๎ต๎นกาแฟเสื่อมโทรมลงและทาให๎
ผลผลิตของกาแฟตกต่าอยํางมากมากใน พ.ศ. 2516 ทาให๎ต๎นกาแฟในแถบนี้เกิดความเสียหายอยํางรุนแรง
ซึ่งนั กวิ ชาการโรคพื ชจากกองวิ จั ยโรคพืช กรมวิชาการเกษตรได๎ท าการส ารวจการแพรํ ร ะบาดและ
ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นกับกาแฟสายพันธุ์ (ทิปิก๎า) (เบอร์บอน) และ(แคททูรา) เกษตรกรจึงหยุด
การดูแลและเพาะปลูกเพราะไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเรื่องโรคราสนิมได๎16
ตํ อ มาใน พ.ศ.2517 โครงการหลวงพั ฒ นาชาวเขาของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ๎าอยูํหัวทรงมีดาริที่จะทาการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) บนพื้นที่สูง
เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือภายใต๎ความชํวยเหลือของกระทรวงเกษตร
ของสหรัฐอเมริกา (USDA) พระองค์จึงได๎มอบหมายให๎กรมวิชาการเกษตรดาเนินการ โดยโครงการ
หลวงพัฒนาชาวเขาได๎รับเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) ผสมรุํนที่ 2 ซึ่งศูนย์วิจัยโรคราสนิม
ของโปรตุเกส (Coffee Rust Research Center, Oeiras, Portugal) ได๎ผสมขึ้นมาเพื่อความต๎านทาน
ตํอโรคราสนิม โดยใช๎พันธุกรรมที่สามารถต๎านทานตํอโรคราสนิมของกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎าพันธุ์) Hibride
de Timor มาผสมกับกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) ที่มีพันธุกรรมต๎นเตี้ย ผลผลิตสูง และกาแฟสายพันธุ์
(อราบิก๎า) ที่มีรสชาติดีลูกผสมรุํนที่ 2 ทั้ง 26 คูํผสมนี้สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 กลุํม17 คือ กลุํมที่เป็น
Hibrido de Timor derivative และกลุํม (อราบิก๎า) แท๎ (True Arabica) โดยการนากาแฟสายพันธุ์
(อราบิก๎า) ที่เพิ่งสารวจพบและทางคณะทางานได๎เก็บเมล็ดมา ในชํวงศตวรรษที่ 19 จากเอธิโอเปีย
เชํน S.12 Kaffa, S.4 Agaro, S.6 Cioiccie Dilla Alghe เป็นต๎น เมล็ดกาแฟดังกลําวได๎ถูกผสมกับ
กาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า)ที่ปลูกเป็นการค๎า เชํน แคททูรา คาทุยอิ เป็นต๎น ในปัจจุบันกาแฟสายพันธุ์
(อราบิก๎า) ลูกผสมเหลํานี้ (หลายสายพันธุ์) ได๎ผํานการทดสอบกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคราสนิมแล๎ว
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เพิ่งอ้าง.

Phooritchaya Pongsasurarak,“ประวัติและความเป็นมาของกาแฟ(Coffee
History),” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
17

นริศ ยิ้มแย๎ม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14.
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โครงการหลวงจึงได๎คัดเลือกต๎นพันธุ์และบันทึกผลผลิตรวมทั้งพัฒนาพันธุ์มาตลอดจากสายพันธุ์รุํนที่ 4
รุํนที่ 5 รุํนที่ 6 ของแตํละสายพันธุ์จนปัจจุบันโครงการหลวงได๎กระจายกาแฟสายพั นธุ์ดังกลําวไปตาม
แหลํงปลูกตํางๆบนภูเขาในภาคเหนือ เชํน มูลนิธิแมํฟูาหลวงจังหวัดเชียงราย ดอยช๎างจังหวัดเชียงราย
หรื อ บนพื้ น ที่ สู ง ของจั งหวั ด เชี ย งใหมํ จั ง หวั ด แมํ ฮํ อ งสอน จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด นํ า น
จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกตามลาดับ18
ในชํวงเวลาเดียวกันใน พ.ศ.2517 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได๎นาเมล็ ด
กาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) พันธุ์อื่นๆมาให๎โครงการหลวงพัฒนาชาวเขาอีกชุดหนึ่ง เชํน S.288, S.353
และ S.795 ซึ่งเมล็ ดพันธุ์นี้ได๎ผสมและพัฒนาพันธุ์ จนกระทั่งเมล็ดกาแฟมีความคงที่และไมํผันแปร
ในความต๎านทานตํอโรคราสนิมและเรื่องผลผลิต โดยเมล็ดพันธุ์นี้มาจากประเทศอิ นเดียและกาแฟ
สายพันธุ์ (อราบิก๎า) พันธุ์ K.7 มาจากประเทศเคนยํา19 ซึ่งในพ.ศ. 2526 นักวิชาการจากกรมวิชาการ
เกษตรได๎เดินทางไปรํ ว มประชุมเรื่ องโรคราสนิมของกาแฟและศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยโรคราสนิม
ของกาแฟที่ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเมื่อนักวิชาการไทยเดินทางกลับประเทศนักวิชาการเหลํา นี้ได๎นา
เมล็ดกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า คาติมอร์) (Coffee Arabica cv. Catimor) 2 เบอร์กลับมาด๎วย
ซึ่งกาแฟสายพันธุ์นี้ได๎แกํสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7962 และสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 หลังจากได๎
เพาะเมล็ดและทดสอบกล๎าพันธุ์กันเชื้อรา H. vastatric Race II ในห๎องปฏิบัติการแล๎ว กล๎าพันธุ์เหลํานี้ได๎
ถูกสํงไปปลูกเพื่อทดสอบผลผลิต และความต๎านทานตํอโรคราสนิมในสภาพธรรมชาติ ที่สถานีทดลอง
เกษตรหลวงขุนวางจังหวัดเชียงใหมํ สถานีเกษตรที่สูงเขาค๎อจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและสํงเสริม
กาแฟ (อราบิก๎า) โครงการหลวงแมํหลอดจังหวัดเชียงใหมํ20
ตํอมาใน พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2530 กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร
ได๎รับเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า คาติมอร์) อีก 3 เบอร์ คือ คาติมอร์ CIFC 7958, คาติมอร์
CIFC 7960 และคาติมอร์ CIFC 7961 จากศูนย์วิจัยโรคราสนิมของโปรตุเกส กล๎าพันธุ์เหลํานี้ได๎ถูก
สํงไปปลูกที่สถานีเกษตรที่สูงเขาค๎อจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิแมํฟูาหลวงดอยตุง สถานีทดลองเกษตรที่สูง
จังหวัดเชียงรายและศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟ (อราบิก๎า) มูลนิธิโครงการหลวงแมํหลอดจังหวัดเชียงใหมํ21
ใน พ.ศ.2531 กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตรได๎รับเมล็ดพั นธุ์
กาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) ลูกผสมรุํนที่ 2 ระหวําง คาติมอร์ คาทุยอิ จานวน 8 ชุดจากศูนย์วิจัยโรค
ราสนิมของประเทศโปรตุเกส ทั้งนี้กล๎าพันธุ์ที่ได๎หลังจากการทดลองกับเชื้อรา H. vastatrix Race II
แล๎ว กล๎าพันธุ์ดังกลําวถูกสํงไปปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟอราบิก๎า โครงการหลวงแมํสอดจังหวัด
18
19

เพิ่งอ้าง.

บราวน์ โกลด์ คอฟฟี่, “ประวัติกาแฟอราบิก๎าในประเทศไทย,” สืบค๎นเมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2558, http://brown-gold-coffee.com/index.php?
page=History_coffee_thailand.
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Phooritchaya Pongsasurarak, “ประวัติความเป็นมาของกาแฟในไทย,” สืบค๎นเมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2558, https://sites.google.com/site/newalcohol/prawati-khwam-pen-makhxng-kafae-ni-prathesthiy.
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เชียงใหมํ สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ์และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงภูขัด
ภูเมี่ยงและภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลก22
สํวนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟปรากฏวําร๎านกาแฟแหํงแรกในกรุงเทพฯเป็นการ
ดาเนินการโดยชาวอเมริกันตั้งอยูํที่บริเวณสี่กั๊กพระยาศรี ซึ่งตํอมาได๎มีร๎านขายของชาชื่อ ตุงฮู สโตร์
ขายกาแฟยี่ห๎อตุงฮู ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล๎าให๎ตั้งชื่อร๎านกาแฟชื่อ “นรสิงห์” ขึ้นบริเวณริมถนน
ศรีอยุธยาริมลานพระบรมรูปทรงม๎า และตํอมามีการตั้งร๎านกาแฟขึ้นอีกหลายร๎านที่มีชื่อเสียงจนถึง
ปัจจุบัน เชํน ออนล็อกหยุํน เอี๊ยแซ เป็นต๎น23
ด๎วยเหตุนี้จึงสรุปได๎วํากาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) สายพันธุ์ตํางๆได๎แพรํกระจายไปตาม
แหลํ งเพาะปลูกตํางๆบนที่สู งในพื้น ที่ของมูล นิธิโ ครงการหลวง มูล นิธิแมํฟูาหลวง ดอยตุง จังหวัด
เชียงราย สํวนเมล็ดพันธุ์ จากสถานีของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได๎ถูกสํงไปยังสถานี
ทดลองเกษตรหลวงขุนวางจังหวัดเชียงใหมํ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวารีจังหวัดเชียงราย สถานีทดลอง
พืชสวนมู เซอจั งหวัดตาก สถานี ทดลองเกษตรที่สู ง เขาค๎อ จังหวัด เพชรบู รณ์และโครงการพัฒ นา
เพือ่ ความมั่นคง ภูขัด ภูเมี่ยงและภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกและได๎แจกจํายไปสูํเกษตรกรและชาวไทย
ภูเขาได๎ปลูกกันอยูํถึงปัจจุบันนี้24
2.2 กาเนิดกาแฟขี้ชะมด
ในปัจจุบันนี้สินค๎าประเภทที่เป็นพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอยํางยิ่งสินค๎าประเภท
กาแฟนับได๎วําเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร๎างรายได๎ที่สาคัญให๎แกํบุคคลทุกภาคสํวนไมํวําจะ
เป็ น เกษตรกรผู๎ ป ลู ก พื ช ผลทางการเกษตร ผู๎ ผ ลิ ต หรื อ ผู๎ จ าหนํ า ย รวมถึ ง ผู๎ ป ระกอบการร๎ า นค๎ า
ในร๎านอาหาร โรงแรม ร๎านค๎าริมทาง เป็นต๎น รวมถึงการเป็นสินค๎าเพื่อการสํงออกไปยังประเทศ
ตํางๆทั่วโลกนามาซึ่งรายได๎ให๎แกํประเทศที่กาลังพัฒนา เชํน ประเทศไทย โดยกาแฟขี้ชะมดดังกลําว
นั บ เป็ น ผลผลิ ต ที่เ กิ ด ขึ้ น จากภู มิ ปั ญ ญาท๎ องถิ่ นของชุ ม ชนในการแปรรูป หรือ ตํ อยอดจากผลผลิ ต
ทางการเกษตรประเภทกาแฟที่มีอยูํแตํเดิมเพื่อให๎มเี อกลักษณ์เฉพาะหรือคุณภาพที่สูงขึ้นและเป็นผลดี
ตํอสุขภาพของผู๎บริโ ภค ในการนี้ผู๎ศึกษาได๎แบํงประเภทของกาแฟขี้ชะมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งใน
สํวนของประเทศไทยและตํางประเทศไว๎ตามลาดับดังนี้
2.2.1 กาแฟขี้ชะมดในต่างประเทศ
จากข๎อมูลของที่มาเกี่ยวกับกาแฟขี้ชะมดที่เกิดขึ้นในตํางประเทศนั้นจะพบวํา
เกิดจากชาวดัทช์ที่ได๎ทาการตั้งรกรากเพื่อให๎เป็นอาณานิคมในชํวงศตวรรษที่ 18 เพื่อทาการเกษตรบน
เกาะสุมาตราและเกาะชวา โดยมีชื่อเรียกอาณานิคมวํา Dutch East Indies โดยผลผลิต
22

นริศ ยิ้มแย๎ม, อ๎างแล๎ว เชิงอรรถที่ 14
สนุก! พีเดีย, “ประวัติกาแฟไทย,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://guru.sanook.com/3831/.
24
เพิ่งอ้าง.
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ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอยํางมากในชํวงราวปี ค.ศ. 1830-1870 ก็คือผลผลิตประเภทกาแฟ ซึ่งเมื่อ
ผลผลิตของกาเเฟถือเป็นสินค๎าที่มีชื่อเสียงและหายากประกอบกั บมีราคาแพงในขณะนั้น ชาวดัทซ์จึง
ได๎ ท าการห๎ า มไมํ ใ ห๎ ช าวบ๎ า นหรื อ ชาวพื้ น เมื อ งท าการเก็ บ ผลสุ ก ของกาแฟที่ อ ยูํ บ นต๎ น กาแฟไป
โดยเด็ดขาด จนกระทั่งตํอมาชาวบ๎านหรือชาวพื้นเมืองได๎เห็นมูลของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกวํา “มูสัง” หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวํา “ลูวะ” ซึ่งมูลของสัตว์ชนิดดังกลําวที่ถํายออกมานั้นจะมีผลสุกของกาแฟเต็มเมล็ดที่ยัง
ไมํได๎ยํอยสลายแทรกอยูํ โดยชาวบ๎านหรือชาวพื้นเมืองจึงได๎เก็บมาเพื่อทาความสะอาดกํอนที่จะนาไปเข๎า
กระบวนการคั่วและบดกํอนที่จะแปรรูปไปเป็นกาแฟผง ซึ่งกาแฟที่ได๎มานั้นจะพบวํ ามีรสชาติที่ดีไมํมี
รสชาติ ขมเหมื อนเชํ น กาแฟทั่ วๆไป ท าให๎ กาแฟที่ ได๎ มาจากมู ลชะมดนั้ น เป็ น ที่ นิ ย มและมี ชื่ อ เสี ย ง
แพรํกระจายไปยังพื้นที่ตํางๆในฐานะที่ชาวบ๎านและชาวพื้นเมืองเป็นผู๎คิดค๎นขึ้น
จะเห็นได๎วํากาแฟขี้ชะมดที่เกิดจากมูลชะมดนั้นนับเป็นกาแฟที่มีราคาแพงอัน
เนื่ อ งมาจากกรรมวิ ธี ห รื อ กระบวนการเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ม าซึ่ ง กาแฟขี้ ช ะมดนั้ น มี ค วามยากล าบากโดย
ในปัจจุบันนี้การผลิตกาแฟขี้ชะมดดังกลําว ชะมดที่สามารถผลิตกาแฟขี้ชะมดได๎ก็คือชะมดสายพันธุ์
Paradoxurus hermaphroditus หรือเรียกในภาษาพื้นเมืองวํา “ลูวะก์” หรือ “มูสัง” ซึ่งในสํวนของ
คนไทยนั้นจะเรียกวํา “ชะมด” ที่เรียกวํา Civet หรือ Weasel ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีรูปรํางขนาดเล็ก
ที่เ ลี้ ย งลู กด๎ ว ยน้ านม อาหารสํ ว นใหญํ ของชะมดจะได๎แ กํผ ลไม๎ ทั่ว ๆไปที่ อ ยูํต ามพื้น ที่ ตํา งๆ เชํ น
ในปุาหรือเนินเขาหรือไรํที่เลี้ยงกาแฟ เป็นต๎น โดยสํวนมากชะมดจะกินเฉพาะผลกาแฟที่สุกดีแล๎ว
เทํานั้น ซึ่งมีผลเทํากับวําเป็นการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพไปในเวลาเดียวกันและตํอมาจึงได๎
มีการพัฒนาการกระบวนการหรือกรรมวิธีเพื่อให๎ได๎กาแฟขี้ชะมด โดยชาวไรํกาแฟจะทาการคัดเลือก
ผลสุกของกาแฟที่มีคุณภาพจากไรํมาเพื่อให๎ชะมดที่ ตนเลี้ยงไว๎โดยเฉพาะกินเพื่อให๎เกิดความรวดเร็ว
และเมื่อชะมดกินผลสุกของกาแฟเข๎าไปแล๎ว ผลสุกของกาแฟก็จะยํอยอยูํในกระเพาะของชะมดราว
หนึ่ ง วั น ครึ่ ง กํ อ นที่จ ะถํ า ยออกมาเป็น เมล็ ด กาแฟกํ อนที่ จ ะน าไปล๎ า งทาความสะอาดเพื่อ น าไปสูํ
กระบวนการหรือกรรมวิธีผลิตกาแฟขี้ชะมดตํอไป25
กาแฟขี้ชะมดหรือที่รู๎จักกันในชื่อ Kopi Luwak อํานวํา โกปีลูวะก์ เป็นภาษา
อินโดนีเซีย ซึ่งคาวํา โกปี แปลวํา กาแฟ สํวนคาวํา ลูวะก์ แปลวํา ชะมด สายพันธุ์ Paradoxurus
ซึ่งเป็นชะมดที่อาศัยอยูํทั่วไปบนเกาะสุมาตรา โดยกาแฟที่เป็นผลผลิตมาจากขี้ของชะมดสายพันธุ์
ดังกลําวที่มาจากไรํบนเกาะสุมาตรานับเป็นสินค๎าผู๎บริโภคกาแฟให๎การยอมรับถึงรสชาติและคุณภาพ
ทาให๎กาแฟขี้ชะมดที่ได๎มานั้นมีราคาแพงกวํากาแฟทั่วไปเนื่องจากกระบวนการเพื่อให๎ได๎กาแฟขี้ชะมดเชํนวํา
นี้จะต๎องผํานกระบวนการหลายขั้นตอนด๎วยวิธีการที่ยุํงยากและซับซ๎อน ซึ่งเริ่มจากชาวไรํกาแฟจะต๎อง
เลี้ยงชะมดพันธุ์นี้เอาไว๎ในไรํกาแฟซึ่งอาจจะอยูํในกรงที่จัดเตรียมไว๎เพื่อเลี้ยงชะมด ตํอมาจึงให๎ชะมด
กิน ผลสุ กของกาแฟเข๎ าไป ซึ่งเมื่ อชะมดกินผลสุ กของกาแฟเข๎าไปแล๎ ว เมล็ ดกาแฟจะไปผสมกั บ
เอนไซม์ แ ละสารเคมี บ างอยํ า งที่ มี อ ยูํ ใ นระบบการยํ อ ยของชะมด ท าให๎ ก าแฟชนิ ด นี้ มี ก ลิ่ น หอม
เฉพาะตัวอันเป็น เอกลักษณ์ เมื่อชะมดถํายออกมาแล๎ วชาวไรํก็จะเก็บ ขี้ชะมดที่ลํวงลงบนตะขําย
ที่ ร องรั บ กํ อ นที่ ช าวบ๎ า นจะเก็ บ ขี้ ช ะมดเพื่ อ น าไปคั ด แยกระหวํ า งขี้ ช ะมดกั บ เมล็ ด กาแฟที่ ป น
25

“Kopi Luwak , “กาแฟขี้ชะมด,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559,
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ออกมาแล๎วจึงนาไปล๎างให๎สะอาดกํอนนาไปตากแดดเพื่ อให๎เมล็ดกาแฟที่ได๎แห๎งสนิทกํอนจะนาไปคั่ว
พร๎อมบรรจุสํงให๎กับร๎านกาแฟ โดยรสชาติของกาแฟขี้ชะมดอันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟดังกลําวก็คือ
มีกลิ่นสัมผัสที่หอมนุํมรสชาติไมํเปรี้ยวและไมํขมซึ่งเอกลักษณ์ดังกลําวจะแตกตํางไปจากกาแฟทั่วไป
อยํางเห็นได๎ชัด26 ในอดีตแตํเดิมนั้ นการผลิตกาแฟขี้ชะมดในยุคแรก ๆจะเป็นการเก็บเมล็ดกาแฟ
ในปุาในที่ที่ชะมดหรืออีเห็นถํายทิ้งไว๎เพื่อแสดงอาณาเขตของตนเอง สํวนการเลี้ยงในฟาร์มนั้น ชะมด
หรืออีเห็นจะถูกขังไว๎หรือปลํอยไว๎ให๎อยูํในเขตที่กั้นไว๎ เพื่อให๎กินผลสุกของกาแฟตามเวลาที่กาหนด
ซึ่งหลังจากที่ชะมดหรืออีเห็นได๎กินผลสุกของกาแฟแล๎ว ผลสุกของกาแฟจะอยูํในทางเดินอาหาร
ของชะมดหรื อ อี เห็ น ประมาณครึ่ งวั น กํอ นที่ จ ะมีก ารขั บ ถํา ยมูล ออกมาพร๎อ มกับ เมล็ ด กาแฟโดย
เมล็ดของกาแฟนั้นจะยังคงอยูํในรูปรํางเหมือนเดิม27 หลังจากที่เก็บเมล็ดแล๎ว ชาวไรํจะล๎างให๎สะอาด
และเอาผนังผลชั้นในออกด๎วย28
ในปัจจุบันนี้เกาะสุมาตราในประเทศอินโดนิเซียนับเป็นแหลํงผลิตกาแฟขี้ชะมด
ที่ใหญํที่สุ ด โดยมีการใช๎เมล็ ดกาแฟสายพันธุ์ (อาราบิกา) ที่ปลู กในกลุํ มเกาะอินโดนีเซียมาตั้งแตํ
คริสต์ศตวรรษที่ 17 แล๎ว 29 เขตผลิตสาคัญอยูํในจังหวัดลัมปุง จังหวัดเบิงกูลู และเขตปกครองพิเศษ
อาเจะห์โดยเฉพาะในเขตกาโยของเมือง Takengon สํวนกาแฟขี้ชะมดตากาล็อกมาจากชะมดที่กิน
เมล็ดกาแฟประเภทตําง ๆ และขายในเขตจังหวัดบาตันกัส และในร๎านขายของขวัญใกล๎ สนามบิน
ตําง ๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ สํวนในประเทศเวียดนามมีไรํ กาแฟ 2 แหํงที่มีชะมดปุากวํา 300 ตัว
ในจั งหวัด ดั๊ก ลั ก ในขณะที่ เกาะมิน ดาเนาในประเทศฟิลิ ปปิ นส์ มีไ รํ 2 แหํ ง ที่มี ช ะมดปุา 200 ตั ว
(ในเมืองดาเวา) และ 100 ตัว (ในเมือง Cagayan de Oro) แตํหมูํเกาะอินโดนีเซียที่มีการค๎นพบ
"โกปิ ลูวะก์" ได๎เป็นผู๎นาการผลิตในตลาดโลกมาเกือบ 3 ศตวรรษแล๎ว โดยมีไรํกาแฟชะมดเล็ก ๆ ที่กาลัง
เกิดเพิ่มขึ้นอยํางมากมายในชนบท30
จากผลการศึกษาในสํ ว นของงานวิจัยที่ศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์โ ภชนาการ
ที่ชื่อวํา “มาซิโม มาร์โคน” ของมหาวิทยาลัย University of Guelph ในรัฐออนแทรีโอประเทศ
แคนาดาที่ได๎ศึกษาถึงกระบวนการยํอยผลสุกของเมล็ดกาแฟจะพบวํากรดและเอนไซม์ในกระเพาะ
อาหารและกระบวนการหมักเมล็ด ของกาแฟภายในทางเดินอาหารของชะมดพบวํามีสารคัดหลั่ ง
26

Mr.QC. coffee intrend, ใครๆก็อยากเปิดร๎านกาแฟ, (กรุงเทพ : บริษัทสานักพิมพ์แสง
ดาว จากัด, 2553), น.19.
27

iBiZ, “ขี้ชะมด กาแฟแพงที่สุดในโลก,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559,
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=956000012493.
28

“กาแฟขี้ชะมด,”สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559,
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=44951.0;wap2.
29

Food “กาแฟขี้ชะมด โคตรกาแฟแพงที่สุดในโลก,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2559, http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx? NewsID=9560000098302.
30
สยามมีเดีย “กาแฟ เครื่องดื่มยอดนิยม”สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559,
http://www.siammedia.org/articles/tips/20090313.php.

18
(secretion) จากระบบทางเดิน อาหารของชะมดที่ซึมเข๎าไปในเมล็ ดกาแฟเป็นสารที่มีเอนไซม์
Protease ซึ่งชํวยยํอยโปรตีนในเมล็ดกาแฟ ทาให๎เกิดเพปไทด์ที่สั้นกวําและจานวนกรดอะมิโนอิสระ
ที่ ม ากกวํ า โดยโปรตี น เหลํ า นี้ ยั ง มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ งกั บ การท าสี ใ ห๎ เ ข๎ ม ขึ้ น ผํ า นปฏิ กิ ริ ย าเมล์ ล าร์ ด
(maillard reaction) โดยไมํใช๎เอนไซม์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคั่วเมล็ดกาแฟในภายหลัง นอกจากนั้นแล๎ว
ในขณะที่ผลสุกของกาแฟอยูํในทางเดินอาหารของตัวชะมดนั้น เมล็ดของกาแฟจะเริ่มงอกซึ่งชํวยทา
ให๎ความขมของกาแฟลดลง นอกจากนี้ยังได๎มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสารประกอบตํางๆที่ทาให๎กาแฟ
ขี้ชะมดที่ได๎มีรสและกลิ่นที่หอมมากกวํากาแฟทั่วไปอีกด๎วยรวมถึงยังพบวําโครงสร๎างโปรตีนของกาแฟ
เปลี่ยนไปทาให๎ความขมลดน๎อยลงและสํงผลให๎รสชาติดียิ่งขึ้นมากกวํากาแฟธรรมดาทั่วไป31
จึงอาจสรุปได๎วําจากกระบวนการยํอยผลกาแฟโดยกรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร
และกระบวนการหมักเมล็ ดกาแฟในทางเดินอาหารของชะมดนั้น ถือเป็นกระบวนการสาคัญที่ทาให๎
เมล็ดกาแฟที่ได๎มานั้นมีกระบวนการผลิตที่ซับซ๎อนโดยอาศั ยกระบวนการยํอยของสัตว์ที่ทาให๎เกิด
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟที่ได๎มาและเมื่อได๎เมล็ดกาแฟขี้ชะมดมาแล๎วก็ยังต๎องใช๎ความสามารถ
และทักษะแรงงานของที่ทาการคัดแยกขี้ชะมดกับเมล็ดกาแฟ ซึ่งต๎องอาศัยความชานาญและทักษะ
อยํางมากจึงทาให๎กาแฟขี้ชะมดที่ได๎มานั้นมีราคาแพงกวําสินค๎ากาแฟทั่วไปในปัจจุบันนี้

ภาพ 2-1 กาแฟขี้ชะมด32
2.2.2 กาแฟขี้ชะมดในประเทศไทย
ในอดีตแตํเดิม นั้นชาวบ๎านสํ ว นใหญํจะนิยมเก็บกาแฟขี้ช ะมดมาจากมูล ของ
ชะมดทีอ่ าศัยอยูํในปุาบริเวณรอบไรํของกาแฟ ซึ่งด๎วยกระบวนการในการคัดเลือกเมล็ ดกาแฟเพื่อให๎
ชะมดกินหรือกรรมวิธีการคัดแยกเมล็ดกาแฟเพื่อนาไปสูํการผลิตกาแฟขี้ชะมดจึงทาให๎กาแฟขี้ชะมด
ที่ได๎มีราคาแพงอีกทั้งไมํเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค แตํเมื่อพัฒนาการของโลกเปลี่ยนไป
ทาให๎ชะมดมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันนี้สายพันธุ์ของชะมดที่พบในประเทศไทยจะมีอยูํ 11
ชนิดและมีในบัญชีรายชื่อสัตว์ปุาสงวนและสัตว์ปุาคุ๎มครอง 8 ชนิดและไมํมีในบัญชีรายชื่อ 3 ชนิด33
31 31

กาแฟขี้ชะมด ขายกาแฟขี้ชะมด sell kopi coffee “รู๎จักกาแฟขี้ชะมด,” สืบค๎น
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559, http://gaotopai.blogspot.com/p/blog-page_22.html.
32

เพิ่งอ้าง.
Thailand Civet Coffee “ชะมดหรืออีเห็นในประเทศไทย,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2559, https://thailandcivetcoffee.wordpress.com/2012/01/13/.
%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8.
33
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ได๎แกํ ชะมดหรืออีเห็น, ชะมดน้าหรืออีเห็นน้า, ชะมดแผงสันหางดา, ชะมดแผงหางปล๎อง,อีเห็นลาย
เมฆหรือชะมดแปลงลายแถบ,อีเห็นลายเสือหรือชะมดแปลงลายจุด, อีเห็นลายเสือโครํงหรืออีเห็นลาย
พาด (ปรากฏตามตารางที่ 3 บัญชีรายชื่อชะมดในภาคผนวก)
นอกจากนีก้ ระบวนการผลิตกาแฟขี้ชะมดแตํละท๎องที่จะมีความคล๎ายคลึงกัน คือ
การใช๎ทักษะแรงงานคนนับตั้งแตํการเลือกเมล็ดกาแฟสุกงอมที่ปลูกไว๎มาให๎ชะมดที่เลี้ยงไว๎ในกรงกิน
ซึ่งชะมดที่เลี้ยงไว๎เพื่อให๎กินเมล็ดกาแฟจะได๎รับอาหาร 2 มื้อ คือ มื้อเช๎าและมื้อเย็น โดยมื้อเช๎าจะให๎
กล๎วย ผลไม๎ พร๎อมไขํดิบ สํวนมื้อเย็นที่เป็นมื้อหลักจะให๎กินกาแฟ โดยในฤดูของกาแฟนั้นจะมีเพียง
3 เดือนโดยเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม สํ วนนอกฤดูกาแฟจะให๎อาหารพวกผลไม๎
และไขํดบิ ซึง่ อาจจะเสริมด๎วยอาหารสุนัขหรืออาหารแมวหรือข๎าวผสมโปรตีน เป็นต๎น34 ซึ่งอีเห็นหรือ
ชะมดนั้นถือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด๎วยนมและเมื่อชะมดโตเต็มวัยโดยมีอายุราว 2 ปี และมีฤดูผสมพันธุ์
คล๎ายๆกับสุนัขและแมวโดยออกลูกครั้งละ 3- 5 ตัว ใช๎เวลาในการตั้งท๎องอยูํที่ 60 วัน ในสํวนของ
กาแฟที่อีเห็นหรือชะมดกินนั้นจะมีการคัดสรรโดยมือของคนกํอน ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ให๎อีเห็นหรือชะมด
กินจะต๎องมีลักษณะที่สุกงอมที่สุดเนื่องจากจะมีรสชาติที่หวานคล๎ายมีน้าตาลอยูํภายในตัวของเมล็ด
กาแฟที่เรียกวํา “เชอร์รี่” โดยเมล็ดกาแฟจะเก็บในชํวงเวลาประมาณบํายสามหรือบํายสี่โมงเย็น เพื่อ
น าไปให๎ ใ ห๎ อี เ ห็ น หรื อ ชะมดกิ น ในตอนห๎ า โมงเพื่ อ เป็ นการควบคุ มคุ ณ ภาพเมล็ ด กาแฟดั ง กลํ า ว35
ซึง่ ในขณะนี้กาแฟขี้ชะมดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักแกํผู๎บริโภคทั่วไปในประเทศไทยจะมีดังนี้
(1) กาแฟขี้ชะมดดอยช้าง
กาแฟขี้ชะมดดอยช๎างนั้นถือเป็นผลผลิตจากสินค๎าทางการเกษตรประเภทกาแฟ
ที่เกิดจากการตํอยอดทางความคิดของชาวบ๎านในจังหวัดเชียงราย 36 โดยสถานที่ปลูกและเป็นจุด
กาเนิดของกาแฟชั้นดีนั้นอยูํที่ “ดอยช๎าง” ยอดสูงในเทือกเขาดอยวารี ตั้งอยูํที่ตาบลวารี อาเภอแมํ
สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งหํางจากอาเภอเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ชื่อของกาแฟดอยช๎างนั้นได๎
ตั้งขึ้นเพื่อให๎เป็นตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปรํางเหมือนช๎างแมํลูกสองเชือก โดยมีระดับสูง 1,800
เมตรจากระดับน้าทะเล มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ซึ่ง ในภายหลังจึงได๎มีการตั้งชื่อแบรนด์กาแฟของ
กาแฟดังกลําวให๎สอดคล๎องกับสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน37
ในปัจจุบันนี้กาแฟขี้ชะมดดอยช๎างที่เป็นผลผลิตของชาวบ๎านในพื้นที่ภูมิศาสตร์
จั งหวัดเชีย งรายนั้ น จั ดได๎วํา เป็ น กาแฟสายพัน ธุ์ (อราบิก๎ า) ในรู ปแบบของกาเเฟเอสเปรสโซํ ที่ มี
คุณภาพสูงและมีกลิ่นหอมดงดอกไม๎รสชาติคล๎ายน้าผึ้งผสมผลไม๎ประกอบกับไมํมีรสชาติขมและเปรี้ยว
34

ภาวณีย์ เจริญยิ่ง, “เลี้ยงอีเห็น กินเมล็ดกาแฟในไรํ เพิ่มคุณภาพและราคาให๎กับเมล็ด
กาแฟชะมด,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559,
http://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=2418&section=1
35
เพิ่งอ้าง.
36
ASTVผู๎จัดการออนไลน์, “กาแฟขี้ชะมดดอยช๎าง” จ.เชียงราย หนึง่ ในกาแฟที่ดีที่สดุ -

แพงที่สุดในโลก,” สืบค๎นเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2559,
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000073400.
37

เพิ่งอ้าง.
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ซึ่งจากความพิถีพิถันของชาวบ๎านในจังหวัดเชียงรายในการผลิตกาแฟขี้ชะมดนั้นจึงทาให๎ กาแฟขี้ชะมด
ที่นี่มีราคาสูงถึง 20,000 บาทตํอกิโลกรัม โนขณะเดียวกันก็ได๎รับการยกยํองจากผู๎บริโภคให๎เป็นกาแฟ
อันดับหนึ่งของโลก โดยมีรางวัล World Class Speciality Coffee ในปี 2010 การันตีในคุณภาพ
รวมถึงยังได๎เป็นสมาชิกกาแฟชนิดพิเศษแหํงยุโรป ลาดับที่ 357 (Speciality Coffee ASSN of
Europe MN : 357), ได๎รับการรับรองจากสถาบัน Bioagricert วําเป็นกาแฟออร์แกนิกที่มี
กระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช๎สารเคมี 38 อยํางไรก็ตามกาแฟขี้ชะมดดอยช๎างมีความแตกตําง
จากกาแฟขี้ชะมดจากที่อื่นๆ เนื่องจากได๎ผลิตผลมาจากชะมดปุาไมํใชํชะมดเลี้ยงเหมือนในหลายๆ
ประเทศ ในขณะที่บางประเทศเมล็ดกาแฟได๎มาจากสัตว์อื่นๆ เชํน ประเทศอินโดนีเซียเป็นกาแฟที่ได๎
จากอีเห็น สํวนในฟิลิปปินส์และเวียดนามได๎มาจากเพียงพอน39
สาหรับกระบวนการผลิตกาแฟขี้ชะมดดอยช๎างนั้นจะเริ่มจากให๎ตัวชะมดมากินผล
กาแฟสุกที่อยูํในไรํแล๎วชาวบ๎านจึงไปเก็บมูลของชะมดที่ถํายมูลไว๎หลังจากนั้นชาวไรํก็จะเก็บมูลชะมด
ไปล๎างทาความสะอาดกํอนที่จะนาไปตากแดดให๎แห๎งซึ่งจะใช๎ระยะเวลา 7-8 วันในการตาก ซึ่งเมื่อมูล
ของชะมดแห๎งดีแล๎วจึงนามูลของชะมดไปเก็บไว๎ในที่ที่มีอากาศถํายเทได๎สะดวกใช๎ระยะเวลา 9 เดือน
ซึ่ ง วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาดั ง กลํ า วมี ลั ก ษณะคล๎ า ยกั บ การบํ ม เมล็ ด กาแฟในโกดั ง กํ อ นที่ จ ะน าไปผํ า น
กระบวนการบดและคั่วโดยใช๎อุณหภูมิความร๎อน ซึ่งปัจจัยด๎านการผลิตเชํนวํานี้จึง สํงผลตํอคุณภาพ
และเอกลักษณ์รสชาติกาแฟดอยช๎าง 40 นอกจากนี้ด๎วยปัจจัยทางด๎านกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิต
กาแฟรํวมกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวบ๎านในจังหวัดเชียงรายประกอบกับความเชื่อมโยงระวํางสินค๎ า
กับแหลํงภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค๎ากาแฟขี้ชะมดจึงทาให๎กาแฟดังกลําวได๎รับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ในสิ นค๎าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทกาแฟจากกรมทรัพย์สิ นทาง
ปัญญา
(2) กาแฟขี้ชะมดไร่คุณหญิง
ร๎ านกาแฟสดจากไรํ คุณหญิง ในปัจ จุบั นนี้ ตั้งอยูํ เ ลขที่ 105 หมูํ 1 ถ.แสงชูโ ต
ต.แกํงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟประมาณ 100 ไรํ และมีชะมดที่เลี้ยงไว๎
ราว 30 ตัว โดยกาแฟขี้ชะมดไรํคุณหญิงที่ผลิตขึ้นดังกลําวจะใช๎กาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า)ซึ่งเป็นสาย
พันธุ์ที่ชะมดชอบกินเมล็ดสุกของกาแฟเป็นอาหาร ตํอมาจึงนาตัวชะมดไปปลํอยในไรํกาแฟโดยใช๎
สูตรชะมด 1 ตัว ต๎นกาแฟ 4 ต๎น ใช๎ตาขํายกั้นเอาไว๎หลังจากตัวชะมดได๎กิน ผลสุกของกาแฟเข๎าไปแล๎ว
จากนั้นก็จะถํายมูลออกมา มูลของชะมดที่ได๎จะมีลักษณะเป็นแทํงยาวมีเมล็ดกาแฟติดกันเป็นเกรียวและ
โดยรอบของมูลชะมดจะมีเอมไซม์และสารเคมีที่มีอยูํในกระบวนการยํอยอาหารของชะมดติดออกมา
ด๎วยกํอนที่จะนาไปล๎างให๎สะอาดเพื่อในไปตากแดดกํอนเข๎าสูํกระบวนการหรือกรรมวิธีในการบดและ
คั่วเพื่อผลิตเป็นกาแฟขี้ชะมดตํอไป 41 ซึ่งเหตุที่กาแฟขี้ชะมดชนิดนี้มีราคาแพงก็เพราะวําขั้ นตอนการ
38
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ผลิตก็มีความละเอียดอํอนในทุกขั้นตอนตั้งแตํการคัดเลือกสายพันธุ์และตัวของชะมด การคัดสรรผล
สุกของกาแฟพันธุ์ (โรบัสต๎า) เพื่อให๎ชะมดกิน การตากแดด การเก็บรักษาเป็นเวลา 1 ปี กํอนที่จะ
นาไปบดและคั่วกํอนที่จะนาไปจาหนํายแกํผู๎บริโภคลูกค๎า ซึ่งนอกจากกาแฟขี้ช ะมดจะมีรสชาติที่ดี
เข๎มข๎น และมีกลิ่น หอมประกอบกับเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสู งแตกตํางไปจากกาแฟทั่ว ๆไปแล๎ ว นั้น
สรรพคุณของกาแฟขี้ชะมดดังกลําวนี้ยังสามารถบารุงอวัยวะภายในให๎สมดุลอีกทั้งรักษาระบบทาง
เดินทางอาหารของผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย 42 ซึ่งในขณะนี้กาแฟขี้ชะมดดังกลําวเป็นสินค๎าที่
ได๎รับความนิยมและเป็นที่ต๎องการของชาวตํางชาติเป็นอยํางมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เกาหลีใต๎
และทวีปยุโรป “สาหรับตัวชะมด เป็นสัตว์คุ๎มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ๎มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535
แตํมีกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมออกมาเมื่ อ พ.ศ.2546 ให๎ชะมดเป็น
สัตว์ปุาคุ๎มครองชนิดเพาะพันธุ์ได๎ ในอนาคตตัวชะมดถือวําเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถสร๎าง
รายได๎ใ ห๎ กับ เกษตรกรเป็ น อยํ างดี และจะมีเม็ ดเงินไหลเข๎าสูํ ประเทศมูล คํ ามหาศาล ซึ งปัจ จุบั น
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) จะมีโครงการสํงเสริมให๎ประชาชนเลี้ยงตัวชะมดใน
เชิงพาณิชย์เพราะสามารถสร๎างรายได๎ให๎ประชาชนเป็นอยํางดี”
2.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ
2.3.1 ชื่อเรียกและส่วนประกอบของกาแฟ
กาแฟ (Coffee) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วํา Coffea spp. เป็นพืชในวงศ์ Family
Rubiaceae สกุล Genus Coffea43
กาแฟมี ร ากแก๎ ว และมี ร ากแขนงแตกออกจากรากแก๎ ว ประมาณ 4 - 8 ราก
โดยรากแขนงจะมี ร ากฝอยจากรากฝอยจะมี ร ากแตกออกมาอี ก เป็ น รากส าหรั บ ดู ด อาหาร
ซึง่ รากชนิดนี้ประมาณ 60 - 80% แผํกระจายในระดับผิวดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร44
ใบของต๎นกาแฟมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ก๎านใบสั้ น โคนใบและปลายใบเรียวแหลม
ตรงกลางใบกว๎าง ผิวใบเรียบ นุํมเป็นมัน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบขึ้นกับพันธุ์กาแฟ ใบเกิดที่
ข๎อเป็นคูํตรงข๎ามกัน ปากใบอยูํด๎านท๎องใบ แตํละใบมีปากใบประมาณสามล๎านถึงหกล๎านรู ปากใบ
ของกาแฟสายพัน ธุ์ (โรบั ส ต๎า ) มี ขนาดเล็ กกวํ า สายพัน ธุ์ (อราบิก๎า ) แตํมีจ านวนมากกวํ า อายุ ใ บ
ประมาณ 250 วัน45
ลาต๎น และกิ่ง กาแฟ ซึ่งลาต๎น (main stem) จะเจริญเติบโตมาจากรากแก๎ว
มีลักษณะเป็นข๎อและปล๎อง เมื่อกาแฟต๎นเล็กจะเห็นได๎ชัด ใบจะอยูํตามข๎อของลาต๎น เมื่อต๎นโตใบจะรํวง
หลํ น ไปที่ โ คนใบมี ต า 2 ชนิ ด คื อ ตาบนและตาลํ า ง ตาบนจะแตกกิ่ ง ออกมาเป็ น กิ่ ง แขนงที่ 1
42
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(Primary branch) เป็นกิ่งลักษณะเป็นกิ่งนอนขนานกับพื้นดินมีข๎อและปล๎อง แตํละข๎อของกิ่งแขนงนี้
จะมีกลุํมตาดอกที่จะติดดอกเป็นผลกาแฟตํอไป สํวนตาลํางจะแตกออกเป็นกิ่งตั้ง (sucker) กิ่งตั้ง
จะตั้งตรงขึ้นไปเหมือนลาต๎น ไมํติดดอกผลแตํสามารถสร๎างกิ่งแขนงที่สามารถให๎ดอกผลเรียกเป็นกิ่ง
แขนงที่ 1 เชํนกัน กิ่งแขนงที่ 1 สามารถแตกกิ่งแขนงตํอไปได๎อีกเป็นกิ่งแขนงที่ 2 และกิ่งแขนงที่ 2
สามารถแตกเป็นกิ่งแขนงที่ 3 ได๎อีกกิ่งแขนงเหลํานี้จะเกิดในลั กษณะเป็นคูํสลับเยื้องกันบนลาต๎นหรือ
กิ่งตั้ง เมื่อตัดลาต๎นกาแฟ ตาลํางบนลาต๎นจะแตกกิ่งตั้งขึ้นมา กิ่งตั้งจะแตกเป็นกิ่งแขนงที่ 1 2 และ 3
สร๎างดอกและผลกาแฟอีกตํอไป46
ดอกกาแฟมี สี ข าวบริ สุ ท ธิ์ กลิ่ น หอมคล๎ า ยดอกมะลิ รู ป คล๎ า ยดาวมี ก๎ า นสั้ น
อยูํ รวมกันเป็น กลุํ มจะเกิดตามข๎อต๎นกาแฟบ๎างเป็นสํว นน๎อย แตํสํ วนใหญํดอกกาแฟจะออกจาก
ข๎อของกาแฟ โดยเริ่มจากข๎อที่อยูํใกล๎ลาต๎นออกไปหาปลายกิ่ง กาแฟมีลักษณะพิเศษคือข๎อของกิ่ง จะ
สั้นสามารถที่จะเกิดออกและติดได๎มาก ดอกกาแฟเป็นดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอก 4 - 9 กลีบ กลีบ
เลี้ยง 4-5 ใบ มีเกสร 5 อัน รังไขํ 2 ห๎อง แตํละห๎องมีไขํ 1 ใบ ผลกาแฟจึงมี 2 เมล็ด ดอกกาแฟจะ
ออกเป็นกลุํมๆ ตรงโคนใบบน ข๎อของกิ่งแขนงที่ 1, 2 หรือ 3 กลุํมดอกแตํละข๎อมีดอก 2 - 20 ดอก ขึ้นอยูํกับ
ความอุ ดมสมบู รณ์ ของต๎ นตาดอกออกจากกิ่ งแขนงจากข๎ อที่ อยูํ ใกล๎ ล าต๎ นออกไปหาปลายกิ่ งแขนง
ปกติกาแฟจะออกดอกตามข๎อของกิ่ง ข๎อที่ออกดอกผลแล๎วในปีตํอไปจะไมํออกดอกและให๎ผลอีก47
ผลกาแฟลั กษณะคล๎ายลู กหว๎ารูปรี ก๎านผลสั้ น ผลดิบสี เขียว สุ กจะมีสี เหลือง
ส๎ม แดง ผลจะแบํงเป็น 3 สํวนคือ 1. เปลือก (skin) 2. เนื้อ (pulp) มีสีเหลือง เมื่อสุกมีรสหวาน
3. กะลา (parchment) หํอหุ๎มเมล็ด ชํวงระหวํางเมล็ดกับกะลาจะมีเยื่อบางๆหุ๎มเมล็ดอยูํเรียกวํา
เยื่อหุ๎มเมล็ด (silver skin) ผลกาแฟแตํละผลจะมี 2 เมล็ดประกบกัน ด๎านที่ประกบกันอยูํด๎านใน
มีลักษณะแบนมีรํองตรงกลางเมล็ด 1 รํองด๎านนอกโค๎ง เมล็ดเดี่ยวหรือเมล็ดโทน (Pea bean, Pea
berry) ในบางครั้งการผสมเกสรไมํสมบูรณ์ทาให๎ผลติดเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ผลกาแฟมีเมล็ดเพียง
เมล็ ดเดี ย วรู ป รํ า งกลมรี ทั้ ง เมล็ ด โดยมี รํ องตรงกลาง 1 รํ อ ง ซึ่ง ภายในจะแบํง ออกเป็น สองสํ ว น
สํวนหนึ่งมีเมล็ดกาแฟ 1 เมล็ด ซึ่งลักษณะแบนยาวไปตามรูปของเปลือกหุ๎ม ถ๎าหากเมล็ดหนึ่งเมล็ดใด
ลีบไปเนื่องจากการผสมพันธุ์ไมํดี เมล็ดที่เหลืออยูํจะมีรูปกลม สํวนยาวจะมีรูปโค๎งเป็นรูปกระบอกตัด
เมื่อเมล็ดสุกจะมีสีน้าตาลปนแดง เมล็ดกาแฟมีสีเขียวอมเทา ความยาวประมาณ ½ นิ้ว เป็นสํวนที่อยูํใน
กะลาซึ่งหํอหุ๎มด๎วยเยื่อบางๆ (silver skin) และมีเปลือกแข็ง (parchment) หุ๎นอีกชั้นหนึ่งสํวนเนื้อ
กาแฟที่หํอหุ๎มกะลาเมื่อสุกเต็มที่จะมีรสหวานเล็กน๎อยลักษณะเป็นยางเหนียวๆ48
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เพิ่งอ้าง.
เพิ่งอ้าง.
48
เพิ่งอ้าง.
47
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ภาพ 2-2 ลักษณะต้นกาแฟและเมล็ดกาแฟ49
2.3.2 ประเภทของสายพันธุ์กาแฟ
เมล็ดของกาแฟจะเจริญเติบโตไปตามพื้นที่บริเวณ Tropic of Cancer และ
Tropic of Capricorn อีกทั้งพื้นที่สาหรับใช๎ในการเพาะปลูกกาแฟจะมีผลอยํางยิ่งตํอรสชาติของ
กาแฟไมํวําจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศและกระบวนการในการเพาะปลูกนั้น
มีสํวนสาคัญที่สํงให๎เกิดรสชาติเฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟ ผู๎ผลิตไวน์มักเรียกวํา “รสชาติเฉพาะของ
พื้นที”่ 50
ภู มิ ภ าคหลั ก ที่ ป ลู ก กาแฟคื อ แอฟริ ก าตะวั น ออกและคาบสมุ ท รอราเบี ย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ แปซิฟิกและลาตินอเมริกา
จากการศึกษากาแฟมีสายพันธุ์ที่ปลูกและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจทั่วโลกอยูํ
3 กลุํม คือ
2.3.2.1. กาแฟพันธุ์อราบิก้า 51 (Arabica) ถือเป็นสายพันธุ์ของกาแฟที่มี
ความสาคัญมากที่สุด ซึ่งเป็นผลผลิตประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของกาแฟที่ปลูกทั่วโลก ด๎านลักษณะ
ลาต๎นกาแฟสายพันธุ์นี้ จะมีทรงพุํมขนาดเล็กกิ่งยาว ใบขนาดเล็ก สี เขียวเป็นมัน ดอกสีขาว มีกลิ่น
คล๎ายมะลิปุาดอกสมบูรณ์เพศสามารถผสมตัวเองได๎ ดอกออกเป็นชํอลักษณะกลุํม ผลรูปทรงคํอนข๎าง
แบนและเม็ดเล็กโดยระยะออกดอกถึงผลแกํใช๎เวลา 6-9 เดือน ซึ่งกาแฟสายพันธุ์นี้เจริญเติบโตได๎ดีใน
สภาพที่มีอากาศเย็นประมาณ 15-25 องศาเซลเซียล ในสภาพที่สูงประมาณ 1,000-2,000 เมตร
เหนือระดับน้าทะเล ปริมาณน้าฝน 1,500–2,000 มิลลิเมตร/ปี โดยกาแฟสายพันธุ์นี้ต๎องการรํมเงา
เพื่อให๎เมล็ดของกาแฟที่ได๎นั้นมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งมีกลิ่นและรสชาตินํารับประทาน เมื่อกาแฟสาย
พันธุ์ (อราบิก๎า) มีโครโมโซมที่สามารถผสมตัวเองได๎ ทาให๎มีการผสมภายในสายพันธุ์ (inbreeding)
โดยไมํทาให๎เกิดผลเสีย แตํอาจจะมีการแตกผําเหลําขึ้นได๎เกิดเป็นสายพันธุ์ตํางๆหลายสายพันธุ์พอ
แยกพันธุ์สาคัญได๎ เชํน
(1) พันธุ์ทิปปิก๎า (Typica) มีลักษณะเดํนยอดเป็นสีทองแดง ติดลูกหํางระหวํางข๎อ
มีใบเล็ กเรี ยบ เจริญเติมโตเร็ว แตํไมํทนตํอโรคฯลฯเป็นพันธุ์ดั่ งเดิมต๎นกาเนิดของกาแฟสายพันธุ์
49

ชีวิตเกษตรครบวงจร ฟาร์มเกษตร, “รอบรู๎เรื่องกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2559, www. farmkaset.org.
50
เพิ่งอ้าง.
51
เพิ่งอ้าง.
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(อราบิก๎า)เริ่มปลูกในเยเมนแล๎วแพรํหลายไปสูํประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย อเมริกาใต๎ ฟิลิปปินส์และ
ฮาวาย
(2) พันธุ์บลูเมาเทน (Bule Mountion) กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ทิปปิก๎านาไปปลูก
ที่บลูเมาเทนในจาไมก๎า มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมบนภูเขาที่สูงเป็นกาแฟที่มีคุณภาพและ
รสชาติดีมาก เป็นที่ยอมรับของตลาดผู๎บริโภคถือวําเป็นกาแฟมีชื่อเสียงอันดับหนึ่ งของโลกจึงมีราคาแพง
ที่สุดเชํนกัน
(3) พันธุ์มอกก๎า (Mocha หรือ Mokka) เป็นกาแฟสํงออกผํานทําเรือ โมชํา
(Mocha) ใช๎ชื่อการค๎าวํา ม๏อกกา (Mokka) ในประเทศอินโดนีเซีย มีความแตกตํางอยํางมากจากพันธุ์
ที่ปลูกในแหลํงเดิมมีเอกลักษณ์กลิ่นหอมผลไม๎คล๎ายโกโก๎ อยํางไรก็ตามพันธุ์นี้มีผลทางเศรษฐกิจน๎อยมาก
เพราะมีปริมาณผลผลิตจากัดที่ออกสูํตลาด
(4) พันธุ์โคนํา (Kona) เป็นที่รู๎จักดีสาหรับคอกาแฟในคุณภาพและรสชาติที่ติด
อันดับต๎นๆ ของกาแฟทั่วโลก ตามรูปแบบของกาแฟพันธุ์ทิปปิก๎า ได๎นามาจากเมืองริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิลมาปลูกในเมืองโคนําประเทศฮาวายภายใต๎ชื่อการค๎า “ฮาวายโคนํา”มีราคาที่แพงที่สุด ใน
ตลาดโลกเชํนเดียวกับบลูเมาเทน
(5) พันธุ์คาทูรํา (Catura) พันธุ์คาทุย (Catuai) พันธุ์เบอร์บอน (Bourbon)
พันธุ์เค๎นส์ (Kent) ฯลฯ ซึ่งสํวนใหญํจะพิจารณาเห็นวําเป็นชื่อจากแหลํงการเพาะปลูกหรือเมืองที่ปลูก
(6) พันธุ์อราบิก๎าชื่อ “คาติมอร์” (CatiMor) เป็นการเรียกชื่อพันธุ์มาจากคาวํา
คาทูรํา (Catturra) และไฮบริโด เดอ ติมอร์ (Hibrido de Timor) เป็นชื่อเรียกตามการผสมข๎ามสายพันธุ์
ระหวํางคาทูรําผลแดง เป็นต๎นแมํพันธุ์ และไฮบริโด เดอ ติมอร์เป็นต๎นพํอพันธุ์ ผลการผสมระหวําง
ลูกผสมข๎ามชนิดทาให๎ลูกผสมที่ได๎มีความต๎านทานตํอโรคราสนิมได๎ลักษณะทรงเตี้ย ผลผลิตสูงและใช๎
หมายเลข CIFC 19/1 และ 832/1 ซึ่งกาหนดโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ Centro de Investicao das Ferrugens de Cafeeiro (CIFC) ในประเทศโปรตุเกส52
ดินแดนอเมริกาใต๎ ถือได๎วําเป็นเจ๎าแหํงการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก๎า โดยเฉพาะ
ประเทศบราซิลเรียกได๎วําเป็นอันดับหนึ่งในการสํงออก รองมาคือประเทศโคลัมเบีย
ส าหรั บ ในประเทศไทยบนเขาสู ง ในจั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ เชํ น เชี ย งใหมํ
เชียงราย ตาก ลาปางจึงเป็นแหลํงที่ดีในการปลูกกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า)
2.3.2.2. กาแฟพันธุ์โรบัสต้า53 (Robusta) มีความสาคัญรองลงมาจากกาแฟ
สายพันธุ์ (อราบิก๎า) และคุณภาพด๎อยกวํากาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) โดยผลผลิตกาแฟสายพันธุ์
(โรบัสต๎า) ของโลกมีประมาณร๎อยละ 30 ซึ่งลักษณะพิเศษของกาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า) ก็คือ คูํดอก
ของกาแฟจะไมํสามารถผสมในตัวของต๎นเองได๎โดยจะต๎องผสมข๎ามต๎นเทํานั้น ซึ่งการผสมพันธุ์ดอก
52

coffee-coffeehuahin, “ความรู๎เกี่ยวกับกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://www.coffeecoffeehuahin.com/?page=know&pgknow=
puncoffee&lang=th&id=.
53
มาสเตอร์พีซ คอฟฟี่ โรสติ้งเฮาส์ , “สาระนํารู๎เกี่ยวกับกาแฟ,”สืบค๎นเมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม2558, http://www.coffeemasterpiece.com/Article_Detail&noPage=3.

25
กาแฟจะต๎องอาศัยลมหรือแมลงเป็นตัวชํวย ดังนั้นดอกกาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า) จึงมีกลิ่นที่หอมมาก
มีรสชาติขมเข๎ม กาแฟสายพันธุ์(โรบัสต๎า)ถือเป็นไม๎ยืนต๎นแข็งแรงใหญํกวํากาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า)
ทีม่ ีกงิ่ ก๎านสาขามาก มีใบสีเขียวเข๎มแตํไมํมัน รูปใบเป็นวงรี ดอกเกิดเป็นชํอระยะเวลาในการออกดอก
สั้น 2 - 3 วัน กาแฟจะออกดอกปีละ 2-3 ครั้ง มีผลรวมกันเป็นชํอ ลักษณะกลม เกิดตรงข๎อเมล็ดเล็ก
และมีกลิ่นหอมน๎อยกวํากาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) ปลูกได๎ในพื้นที่อากาศร๎อนชื้นอุณหภู มิประมาณ
20 - 30 องศาเซลเซียสและปลูกได๎ตั้งแตํระดับน้าทะเลจนถึงความสูง 1,200 เมตร นอกจากนี้กาแฟ
สายพันธุ์(โรบัสต๎า) ดังกลําวยังนิยมปลูกกันมากในทวีปอาฟริกาและเอเชียและสาหรับประเทศไทย
นิยมปลูกกันทางภาคใต๎ เชํน ที่จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นต๎น
2.3.2.3. กาแฟพันธุ์ลิเบอริก้า (Liberrica) ถือเป็นกาแฟพื้นเมืองของประเทศ
แองโกลําที่คุณภาพสารกาแฟไมํดีพอ ไมํเป็นที่สนใจของตลาดและนักดื่ม และทั่วโลกมีการผลิตและ
ซื้อขายเพียงประมาณน๎อยกวําร๎อยละ 1 เทํานั้น ลักษณะของกาแฟลิเบอริก๎าเป็นพุํมสูงใหญํกวํากาแฟ
พันธุ์สายพันธุ์ (โรบัสต๎า) มีความสูงประมาณ 20–50 ฟุต ทรงต๎นสํวนลํางกว๎าง สํวนบนเรียวขึ้นไป
คล๎ายปิรามิดลักษณะใบตั้ งตรงกับกิ่งใบใหญํคล๎ายใบขนุน ดอกใหญํและเหนียวกวํากาแฟสายพันธุ์
(อราบิก๎า) กลีบดอกมีจานวน 6–8 กลีบ ออกดอกและติดผลเกือบตลอดปี ผลสุกมีขนาดโต รูปไขํ
ผิวชั้นนอกของผลหนาและเหนียว ระยะเวลาออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลใช๎เวลา 12–15 เดือน แตํกาแฟ
ชนิดนี้ทนทานตํอสภาพแวดล๎อม ทนร๎อน ทนความหนาวเย็น และกาแฟนี้สามารถเจริญเติบโตในดิน
คํอนข๎างเหลวและต๎านทานโรคราสนิมได๎ดี54
2.3.3 แหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียง
ประเทศจาไมกานับเป็นแหลํงผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ซึ่งปลูกบนยอด
เขาสูง ผลผลิตเกือบทั้งหมดถูกสํงออกไปประเทศญี่ปุน และที่เหลืออีกเล็กน๎อยถูกสํงไป สหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักร, และเยอรมนี ยี่ห๎อที่มีชื่อเสียงคือ ไฮเมาน์เทนซูพรีม (High Mountain Supreme)
และไพรม์วอชท์จาไมกัน (Prime Washed Jamaican)
บราซิล ผลิ ตกาแฟเป็ นอันดับ 1 ของโลก ยี่ห๎ อมี ชื่อคือ บราซิเ ลี ยน ซานโตส
(Brazillian Santos)
โคลัมเบีย ผลิตกาแฟเป็นอันดับ 2 ของโลก กาแฟที่มีชื่อคือ ซูรีโม (Suremo)
ฮาวาย กาแฟขึ้นชื่อคือ โคนํา (Kona)
อินโดนีเซีย ชวา วิธีการเฉพาะของที่นคี้ ือ การบํมในโกดังพิเศษเพื่อให๎เมล็ดกาแฟ
เปลี่ยนสี และมีรสชาติที่ดี สุมาตรา ผู๎เชี่ยวชาญบางคนกลําววํา กาแฟแมนเฮลิงและอันโกลาของชวา
มีรสชาติดีกวําบลูเมาน์เทนและโคนํา
อินเดีย มีกาแฟรสชาติเฉพาะตัว ชื่อมอนซูน มาลาบาร์ (Monsooned Malabar)
เอธิโอเปีย ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศมีรายได๎จากอุตสาหกรรมกาแฟ กาแฟที่นี่
มีลั กษณะเฉพาะเนื่องจากมีกาแฟปุ าปะปนอยูํ แตํนี่ก็เป็นสาเหตุให๎รสชาติมีความไมํแนํนอนสูงด๎วย
เชํนกัน กาแฟที่มีชื่อเสียงคือ ฮารา ลองเบอรี่ (Harrar Longberry), ซีดาโม (Sidamo), และคาฟฟา (Kaffa)
54

Coffee Meeting T, “ลักษณะทางพฤกษศาสตร์,”สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2558,
http://coffeemeetingp.tripod.com/TotalFile/knowledge/describe.html.
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เคนยา พิถีพิถันเรื่องคุณภาพมาก กาแฟที่มีคุณภาพที่สุดคือ “เคนยา AA”
เวียดนาม สํงออกกาแฟได๎เป็นอันดับ 3 ของโลก
สาหรับประเทศไทยปลูกกาแฟสายพันธุ์ (โรบัสต๎า) ร๎อยละ 98 โดยมากปลูกทาง
ภาคใต๎ เชํน กระบี่และชุมพร อีกประมาณร๎อยละ 2 เป็นกาแฟสายพันธุ์ (อราบิก๎า) ซึ่งปลูกมากตามดอย
ตํางๆทางภาคเหนือ ซึ่งกาแฟที่มีชื่อเสี ยงของไทยได๎แกํ กาแฟดอยช๎าง ซึ่งปลูกบนดอยช๎าง จังหวัด
เชียงราย ถือวําเป็นกาแฟที่ได๎มาตรฐานจากกระบวนการผลิตที่ได๎มาตรฐานระดับสากลและคุณภาพและ
มีรสชาติดีเทียบเทํากับกาแฟที่มีชื่อเสียงของโลก55
2.4 ขั้นตอนการปลูกและผลิตกาแฟ
การปลูกเป็นขั้นตอนแรกของการผลิตกาแฟ ซึ่งสามารถแบงออกเป็น 3 วิธีหลัก ๆ คือ
1. การหวานเมล็ดโดยตรง
2. การหวานเมล็ดในแปลงหวาน และยายตนไปปลูกในดิน ในไรโดยตรง
3. การหวานเมล็ดในแปลงหวาน ยายตนกลามาเพาะเลี้ยงในแหลง เพาะเลี้ยงต๎นกลา

กอนนาออกสูไร56

ภาพ 2-3 ลักษณะต้นกล้ากาแฟ และแปลงปลูกกาแฟ57
2.4.1 การเตรียมเพาะต้นกล้า58
การเตรียมแปลงเพื่อใช๎สาหรับเพาะปลูกเมล็ดกาแฟนั้นสํวนใหญํจะใช๎ทรายผสม
ขี้เถ๎าแกลบ อัตราสํ วน 1:1 เกลี่ ยในกระบะหรือแปลงที่สามารถระบายน้าได๎ดี แปลงเพาะเมล็ดนี้
ควรอยูํในโรงเรือนที่มีหลังคาบังแดด ให๎แสงเข๎าได๎ 50% และปราศจากสัตว์เลี้ยงเข๎าไปขุดคุ๎ย รบกวน
นาเมล็ดพันธุ์กาแฟแชํน้าผสมยาฆําเชื้อรา เชํน สารประกอบทองแดง เป็นเวลา 1 คืน มาเพาะลงในแปลง
55

“คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , “แหลํงผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียง,”
สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558, http://www.anatomy.dent.chula.ac.th/coffee.html.
56
คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนักศึกษาจาก Worcester Polytechnic
Institute (USA), คูํมือกาแฟ : แนวทางการทาไรํกาแฟอยํางยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย,
(กรุงเทพ : 2556), น.5.
57
เพิ่งอ้าง.
58
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน), “การปลูกและดูแลรักษา,” สืบค๎น
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558, http://www.arda.or.th/.
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ที่เตรียมไว๎ โดยใช๎ไม๎กดเป็นรํองหํางกัน ประมาณ 5 ซม. แล๎วโรยเมล็ดลงไป ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์กาแฟที่ใช๎
ควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี มาจากต๎นแมํที่ได๎รับการรับรองจากหนํวยงานที่เชื่อถือได๎ มีอัตราการงอกสู ง
(เมล็ดไมํควรเก็บไว๎นานเกิน 6 เดือน)
2.4.2 การเตรียมพื้นที่ปลูก59
พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับปลูกกาแฟควรเป็น พื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 800 12,000 เมตรจากระดับน้าทะเล ความลาดชันไมํเกิน 50% ทาการกาจัดวัชพืชโดยการถางให๎โลํง
เตรียมทาแนวระดับ การเตรียมพื้นที่สํวนมากเริ่มทาในชํวงฤดูแล๎ง เพื่อให๎พร๎อมสาหรับปลูกกาแฟใน
ฤดูฝนที่จะมาถึง (ประมาณมิถุนายน-กรกฎาคม) ทาแนวระดับโดยใช๎อุปกรณ์ชํวยเชํนไม๎รูปตัวเอเขา
ควายหรือระดับน้า ทาแนวปลูกกาแฟโดยมีระยะระหวํางต๎น 2 เมตร ระยะหํางระหวํางแถวขึ้นอยูํกับ
ความลาดชัน โดยเฉลี่ยประมาณ 1.5-2 เมตร ขุดหลุมปลูกกาแฟขนาด 0.5x0.5x0.5 เมตร (หรือ 1 X
1 X 1 ศอก) แยกหน๎าดินกับดินก๎นหลุมออกจากกัน หน๎าดินจะใช๎ผสมใสํลงที่ ก๎นหลุมขุดหลุมปลูก
กาแฟขนาด 0.5x0.5x0.5 เมตร (หรือ 1 X 1 X 1 ศอก) แยกหน๎าดินกับดินก๎นหลุมออกจากกันหน๎า
ดินจะใช๎ผสมใสํลงที่ก๎นหลุม
2.4.3 การปลูก60
นาต๎นกล๎าที่มีขนาดเหมาะสมความสูงประมาณ 4 -50 ซม. มีใบ 6-8 คูํ สมบูรณ์
แข็งแรง ผํ านการฝึกให๎ ทนทานตํอแสงแดดจัดและการขาดน้าในเบื้องต๎น แล๎ ว นาต๎นกล๎ าลงปลู ก
ในหลุมที่เตรียมไว๎ กลบดินให๎แนํนใช๎ไม๎ปักกันลมโยกคลอนหลังปลูกกาแฟแล๎วควรมีการคลุมโคนด๎วย
เศษหญ๎าแห๎งหรือวัสดุอื่นๆ แตํให๎หํางจากโคนต๎นอยํางน๎อย 10 เซนติเมตร ควรทารํมเงาเพื่อบังแสงแดด
ให๎กับต๎นกาแฟที่ปลูกใหม
2.5 กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ
2.5.1 กระบวนการเตรียมเมล็ดกาแฟ61
กรรมวิธีการผลิตที่ดีจะสํงผลถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ผลิตได๎ การผลิตเมล็ด
กาแฟสามารถทาได๎ 2 แบบ คือ การแปรรูปแบบเปียก และแบบแห๎ง
การปอกเปลือก (Pulping) โดยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี สมบูรณ์คัดเอาเมล็ด
ที่เสียออกแล๎วจึงนาผลกาแฟสุกที่เก็บได๎เข๎าเครื่องปอกเปลือก โดยใช๎น้าสะอาดขณะที่เครื่องทางาน
การกาจัดเมือก (Demucilaging) เมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกนอกออกแล๎วจะมี
เมือก (mucilage) หํอหุ๎มเมล็ดอยูํ ซึ่งต๎องกาจัดออกไป การกาจัดเมือกโดยวิธีการหมักโดยใช๎น้า
สะอาดหมักไว๎ประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาล๎างน้าสะอาดอีกครั้ง
59

Coffee_กาแฟ,“ขั้นตอนการปลูกกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://student.nu.ac.th/coffee6.html.
60
เพิ่งอ้าง.
61
Coffee_กาแฟ, “ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://student.nu.ac.th/coffee6.html.
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การตากหรือการทาแห้ง (Drying) เมล็ดกาแฟที่ผํานการล๎างทาความสะอาด
แล๎วนาเมล็ดกาแฟมาเทลงบนลานตาก หรือเทลงบนตาขํายพลาสติก บนแครํไม๎ไผํ ที่ยกสูงจากระดับพื้น
เกลี่ยเมล็ดกาแฟกระจาย สม่าเสมอไมํควรหนาเกิน 2 - 4 ครั้ง ใช๎เวลาตากประมาณ 7 - 10 วัน
เมล็ดจะมีความชื้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์
การบรรจุ (Packing) เมล็ดกาแฟที่ได๎ต๎องนามาคัดสิ่งเจอปนออกให๎หมด เก็บไว๎
ในรูปของกาแฟกะลาเพราะจะสามารถรักษาเนื้อกาแฟและปูองกันความชื้นกาแฟได๎ดี ควรบรรจุ
ในกระสอบปุานใหมํและควรกลับด๎านในของกระสอบปุานออกมาผึ่งลมกํอนนามาใช๎ เก็บในโรงเก็บที่
มีอากาศถํายเทสะดวก ไมํอับชื้นหรือมีกลิ่นเหม็น
การสีกาแฟกะลา (Hulling) กาแฟกะลาที่จะนาไปจาหนําย ควรจะทาการสี
เพื่อเอากะลา ออกด๎วยเครื่องสีกะลาจะได๎สารกาแฟที่มีลักษณะผิวสีอมฟูา
การคัดเกรดสารกาแฟ (Green coffee) ที่ผํานเครื่องสีเอากะลาออกแล๎ว จึงนามา
คัดขนาดเพื่อแบํงเกรด โดย
1. ใช๎ต ะแกรงรํอ นขนาด 5.5 มิ ล ลิ เ มตร เพื่อ แยกสารกาแฟที่ ส มบูร ณ์
จากสารกาแฟที่แตกหัก รวมถึงสิ่งเจือปนเมล็ดกาแฟที่มีสีดา (Black bean) ซึ่งเกิดจากเชื้อรา
บางประเภท
2. ใช๎เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องที่ใช๎แรงเหวี่ยง (Electronic Coffee
Sorting Machine) เพื่อแยกสารกาแฟที่ดีออกจากสารกาแฟที่ไมํสมบูรณ์หลังจากเสร็จสิ้นในขั้นตอน
การปอกเลือกและคัดแยกเมล็ดกาแฟแล๎ว
2.5.2 ขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟ
กํ อ นจะเป็ น กาแฟเพื่ อ จ าหนํ า ยแกํ ผู๎ บ ริ โ ภคนั้ น จะต๎ อ งผํ า นกรรมวิ ธี ห รื อ
กระบวนการด๎วยขั้นตอนดังจะกลําวตํอไปนี้
2.5.2.1 การบ่ม62 ในการผลิตกาแฟนั้นกระบวนการหรือกรรมวิธีสํวนหนึ่งของ
การผลิตกาแฟ ได๎แกํ วิธีการบํม (Aging) ซึ่งการบํมกาแฟดังกลําวจะทาให๎ผลผลิตของกาแฟมีคุณภาพ
ที่สูงขึ้นและเมื่อผํานการบํมแล๎ว จะทาให๎รสเปรี้ยวและความขมของกาแฟลดลง โดยจะทาให๎รสชาติ
ความกลมกลื น ของกาแฟโดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ผู๎ ผ ลิ ต หลายๆรายจะมี ก ารเมล็ ด กาแฟ
ออกจาหนํายภายหลังจากที่ได๎มีการบํมเอาไว๎แล๎วนานถึง 3 ปี ตัวอยํางเชํน ร๎านที่ขึ้นชื่อเป็นพิเศษ
บางร๎าน (เชํนร๎าน “Toko Aroma” ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย) ที่จะต๎องทาการบํมเมล็ด
กาแฟที่ยังไมํได๎ผํานกระบวนการบดและคั่วไว๎เป็นเวลานานประมาณ 8 ปี เพื่อให๎กาแฟมีคุณภาพ
และรสชาติที่ดีกํอนนาออกจาหนําย
2.5.2.2 การบด ความละเอียดของกากกาแฟที่เป็นผลมาจากการบดนั้นจะมีผล
อยํางมากตํอรสชาติ ของกาแฟที่ผลิตขึ้น หากมีการบดกาแฟละเอียดยํอมจะทาให๎ กาแฟที่ได๎มานั้น
มีคุณภาพและมีรสชาติที่เข๎มข๎นมากขึ้น อยํางไรก็ตามในบางกรณีจะมีการบดกาแฟที่ไมํละเอียดมาก
นักเพื่อไมํให๎กากสามารถผํานตัวกรองชนิดหยาบๆออกไปได๎
62

Coffee_กาแฟ, “ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
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2.5.2.3 การโมํ63 กรรมวิธีในการโมํเมล็ดกาแฟจะใช๎วิ ธีการกดเมล็ดของกาแฟ
โดยใช๎อุปกรณ์หมุนสองตัวใช๎การหมุนเพื่อให๎เมล็ด ของกาแฟด๎านนอกแตก ซึ่งวิธีนี้มีความเสี่ยงน๎อย
ที่เมล็ดจะไหม๎ที่เป็นผลมาจากการเครื่องโมํ ซึ่งเครื่องโมํ อาจมีลักษณะเป็นแบบล๎อหรือแบบกรวย
โดยที่แ บบกรวยจะท างานได๎ เ งีย บกวํ า และมีโ อกาสเกิ ด การอุด ตั นน๎ อ ยกวํ า นอกจากนี้ เครื่ องโมํ
ยังสามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือ
ตัวโม่แบบกรวย ชํวยรักษากลิ่นสํวนใหญํไว๎ได๎และสามารถบดได๎ละเอียดมาก
อีกทั้งกากที่ได๎ก็จะมีความละเอียดสม่าเสมอกันอีกด๎วย โมํที่ทาจากเหล็กซึ่งมีการออกแบบที่ยุํงยาก
ซับซ๎อน อาจทาให๎ลดประสิทธิภาพของเฟืองลงสํงผลให๎การบดทาได๎ช๎าลง ยิ่งการบดช๎าลงเทําไร ก็ยิ่ง
มีความร๎อนเข๎าไปในกากกาแฟน๎อยลงเทํานั้นด๎วยเหตุนี้จึงสามารถรักษากลิ่นไว๎ได๎อยํางดี เนื่องจาก
สามารถปรับความละเอียดได๎หลายระดับมาก การบดวิธีนี้จึงเหมาะกับกาแฟทุกประเภท ทั้งแบบที่ ทา
ด๎วยเครื่องชงเอสเพรสโซ (Espresso) แบบหยด (Drip) แบบใช๎เครื่องต๎มให๎น้าซึมเข๎า (Percolator)
และแบบเฟรนช์เพรส (French Press) เครื่องโมํแบบกรวยที่คุณภาพดียังสามารถบดให๎ละเอียดเป็น
พิเศษสาหรับใช๎ในการทากาแฟแบบตุรกี ความเร็วในการบดโดยทั่วไปไมํเกิน 500 รอบตํอนาที
เครื่ องโม่ป ระเภทจานหมุ น สามารถบดได๎ร วดเร็ ว กวํ าแบบกรวย
(10,000 ถึง 20,000 รอบตํอนาที) และจะสํงผลให๎มีความร๎อนเข๎าไปในกาแฟเล็กน๎อย เครื่องแบบนี้
เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการผลิตกากละเอียดสม่าเสมอที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎หลายแบบ
กากแบบนี้เหมาะสมมากกับเครื่องชงแบบเอสเพรสโซํแบบปัมป์ ตามบ๎าน อยํางไรก็ตามมันไมํสามารถ
บดให๎ละเอียดได๎เทํากับเครื่องแบบกรวย
2.5.2.4 การสับ64 : “เครื่องบด” สมัยใหมํมักใช๎วิธีการหั่นเมล็ดกาแฟออกเป็น
ชิ้น ๆ ถึงแม๎จะให๎ผลเหมือนกับการบดดี ๆ โดยทั่วไป คนที่พิถีพิถันมักตาหนิวําวิธีนี้ ให๎กาแฟคุณภาพสู๎
วิธีแบบเกําไมํได๎
เครื่ อ งบดแบบใบมี ด “ปั่ น ” เมล็ ด ให๎ ล ะเอี ย ดโดยใช๎ ใ บมี ด หมุ น ด๎ ว ย
ความเร็วสูง (20,000 ถึง 30,000 รอบตํอนาที) กากกาแฟที่ได๎จะไมํละเอียดสม่าเสมอ และจะได๎รับ
ความร๎อนมากกวําการใช๎เครื่องโมํ เครื่องบดใบมีด จะกํอให๎เกิด “ฝุุนกาแฟ” ซึ่งอาจทาให๎ตะแกรง
รํอนของเครื่องชงเอสเพรสโซและเครื่องชงเฟรนช์เพรสเกิดการอุดตันได๎ ดังนั้นเครื่องบดแบบนี้ จึงเหมาะสม
กั บ เฉพาะเครื่ อ งชงแบบหยด และมั น ยั ง สามารถใช๎ บ ดเครื่ อ งเทศและสมุ น ไพรได๎ เ ป็ น อยํ า งดี
เครื่องชนิดนี้ไมํควรใช๎กับเครื่องชงเอสเพรสโซแบบปัมป์
การบดเป็นผง : กาแฟตุรกีใช๎การละลายผงกาแฟซึ่งถูกบดจนแทบจะ
เป็นฝุุนด๎วยการตาครก วิธีการนี้ให๎กากซึ่งละเอียดเกินไปสาหรับการทากาแฟแบบอื่นๆ
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Coffee_กาแฟ, “ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558,
http://student.nu.ac.th/coffee6.html.
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “มารู๎จักกาแฟกันเถอะCoffee การ
ผลิตเมล็ดกาแฟ,” สืบค๎นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จาก http://
www.anatomy.dent.chula.ac.th/coffee.html.
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2.5.2.5 การคั่วกาแฟ
ในศตวรรษที่ 19 เมล็ ดกาแฟมั กจะถู กซื้ อขายขณะที่ ยั งเป็ นเมล็ ดเขี ยวๆ
อยูํ และก็มัก จะน าไปคั่ว ในกระทะส าหรับทอด การคั่ ว ในลั กษณะนี้ ต๎องใช๎ค วามช านาญสู งมาก
สาหรับ การสูญเสียรสชาติของเมล็ดที่ยังไมํได๎คั่วนั้น สามารถปูองกันได๎โดยการบรรจุในหํอสู ญญากาศ
แตํปัญหาก็คือการที่เมล็ดกาแฟจะปลํ อยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวันๆ หลังจากที่ถูกคั่วเสร็จใหมํๆ
ผู๎ ผ ลิ ตจึ ง ต๎อ งปลํ อ ยให๎ ก าแฟที่คั่ ว แล๎ ว ค๎า งไว๎ กํ อ นที่ จ ะน าไปบรรจุ ล งหํ อ สุ ญ ญากาศได๎ ด๎ ว ยเหตุ นี้
เทคโนโลยีสองชนิดจึงได๎ถูกพัฒนาขึ้นมา บริษัท อิลลี (Illy) ได๎ใช๎กระป๋องอัดความดัน สํวนผู๎ผลิต
กาแฟคัว่ รายอื่นๆ ใช๎วิธีการบรรจุเมล็ดทั้งอันลงในถุงทันทีที่คั่วเสร็จโดยใช๎วาล์วปลํอยความดัน
ในทุกวันนี้การคั่วเองตามบ๎านได๎กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง เครื่องคั่วกาแฟ
ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ชํวยให๎การคั่วกาแฟเองในบ๎านงํายขึ้นมาก และบางครัวเรือนก็ใช๎วิธีการคั่ว
ในเตาอบหรือเครื่องทาเข๎าโพดคั่วหลังจากคั่วแล๎ว กาแฟจะสูญเสียรสชาติอยํางรวดเร็ว ถึงแม๎จะมีบางคน
ชอบทิ้งกาแฟไว๎ 24 ชั่วโมงกํอนจะนาไปชงถ๎วยแรกแตํทุกๆ คนก็เห็นด๎วยวํามันจะเริ่มสูญเสียรสชาติ
และความขม หลังจากเก็บไว๎ประมาณ 1 สัปดาห์ ถึงแม๎จะเก็บอยูํในที่ที่มีสภาพที่เหมาะสมที่สุดก็ตาม
กระบวนการคั่วเป็นขั้นตอนที่ขาดไมํได๎ในการที่จะได๎กาแฟรสชาติดีสักถ๎วยหนึ่ง เมื่อถูกคั่วเมล็ดกาแฟ
สีเขียวก็จะพองออกจนเกือบจะมีขนาดเป็นสองเทําของของเดิม พร๎ อมทั้งเปลี่ยนสีและความหนาแนํน
ไป เมื่อเมล็ดได๎รับความร๎อน มันจะคํอยๆ เปลี่ ยนเป็นสีเหลืองและในที่สุดก็จะกลายเป็นสีน้าตาล
อํ อ นๆ แบบสี ข องผลอบเชย และมั น ก็ จ ะมี สี เ ข๎ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนกวํ า จะถู ก ยกออกจากความร๎ อ น
พร๎อมกันนี้ เราก็จ ะเห็น น้ามัน ออกมาตามผิ วของเมล็ด ในการคั่วแบบอํอนๆ กาแฟจะเก็บรสชาติ
ดั้งเดิมไว๎ได๎ดีกวํา รสชาติดั้งเดิมนี้จะขึ้นอยูํกับดินและสภาพอากาศ ในที่ที่ต๎นกาแฟได๎เติบโตขึ้นมา
เมล็ดกาแฟจากพื้นที่ที่มีชื่อเสียง เชํน เกาะชวา และประเทศเคนยาจะถูกคั่วเพียงอํอนๆเทํานั้นเพื่อ
ให๎ยังคงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์อยูํให๎มากที่สุด
ยิ่งเมล็ดกาแฟถูกคั่วให๎เข๎มมากขึ้นเทําไหรํ รสชาติดั้งเดิมของมันก็จะยิ่งถูก
บดบังด๎วยรสที่เกิดจากการคั่วมากขึ้น เทํานั้น กาแฟบางประเภทที่ถูกคั่ว จนรสชาติแทบจะไมํได๎บํง
บอกถึงสถานที่ปลูกเลยจะถูกขายโดยใช๎ระดับของการคั่วเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแตํอบเชยคั่วอํอน ๆ
ไปจนถึงการคั่วแบบเวียนนาและการคั่วแบบฝรั่งเศสและอื่น ๆ
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เพิ่งอ้าง.
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การคั่วเมล็ดกาแฟ (Coffee Roast) หมายถึงการนาเมล็ดกาแฟดิบมาผําน
ความร๎ อ นหรื อ ทํ อ ไอน้ าร๎ อ นภายในถั ง คั่ ว โดยใช๎ อุ ณ หภู มิ ตั้ ง แตํ 120-300 องศาเซลเซี ย ส
ซึ่งการคั่วเมล็ดกาแฟแบํงเป็น 3 ระดับ ดังนี้66
ระดับที่หนึ่ง การคั่วอํอน (Light Roast) หรือเรียกอีกอยํางวํา Cinnamon
Roast หรือ Light Chololatetan เป็นการคั่วแบบอํอนที่สุด โดยเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขียว
อมเทา จะเปลี่ ย นเป็ น สี น้ าตาลปานกลาง และไมํมี น้ามันเกาะติด เมล็ ดกาแฟการคั่ว แบบนี้จะให๎
ความเป็น กรดสูง และมีความเข๎มน๎อย การคั่ว แบบนี้กาแฟที่ได๎จะมีรสชาติของกาแฟแท๎ๆ และมี
รสเปรี้ยวนิดๆ การคั่วแบบนี้ได๎แกํ Blue Mountain, Mocca Coffee
ระดับที่สอง การคั่วกลาง (Medium Roast หรือ City and Full City
Roast) เป็ น การคั่ว เมล็ ดกาแฟดิบ จากสี ขาวหรื อเขียวอมเทา เป็น สี น้าตาลที่ เข๎มขึ้นกวํ าสี อบเชย
โดยจะเห็ น เมล็ ดกาแฟมี ลั กษณะเป็ น ผิ ว มั น เหมื อ นผ๎ า แพร แตํยั ง ไมํมี น้ ามั น เกาะติ ด มี ก ลิ่ น หอม
ของกาแฟครึ่งหนึ่ง และมีกลิ่นไหม๎อีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งการคั่วแบบนี้ ได๎แกํ American Coffee, Irich
Coffee, Java Coffee, Bracilian Coffee
ระดับที่สาม การคั่วแบบเข๎ม (Dark Roast) เป็นการคั่วแบบที่เข๎มขึ้นโดยสี
ของเมล็ดกาแฟดิบจากสีขาวหรือเขี ยวอมเทาจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแกํ จนถึงน้าตาลดา เมล็ดกาแฟ
จะมีน้ามันเกาะติดตั้งแตํคํอนเมล็ดกาแฟจนถึงทั่ว เมล็ดกาแฟ รสชาติเมล็ดกาแฟที่ได๎จึงมีรสขม ซึ่งมี
การคั่วจาหนํายอยูํในปัจจุบัน เชํน Vienna Roast, Italian Roast (Espresso), French Roast
อุณหภูมิที่ใช๎ 250-300 องศาเซลเซียส
อยํางไรก็ตามหากแบํงการคั่วเมล็ดกาแฟให๎ละเอียดลงไปอีก การคั่วกาแฟ
แบํงได๎ถึง 8 ระดับด๎วยกัน ซึ่งการคั่วแตํละระดับยํอมได๎รสชาติและความหอมที่แตกตํางกันไป ทั้งนี้
เพราะความชื่นชอบของผู๎บริโ ภคแตํละพื้นที่มีความแตกตํางกัน เชํน ประเทศฝรั่งเศสและประเทศ
อิตาลีนิยมการคั่วเข๎ม แตํประเทศเยอรมันและประเทศยุโรปกลับนิยมกาแฟที่คั่วกลาง และในประเทศ
ญี่ปุนก็ได๎รับอิทธิพลการทานกาแฟจากอิตาลีและสหรัฐอเมริกา โดยกาแฟที่ใช๎เป็นกาแฟคั่วเข๎ม เป็นต๎น
ด๎ว ยผลลัพธ์ของการคั่ว กาแฟดังกลํ าว สํ งผลให๎ ปัจจุบันการคั่ว กาแฟสามารถจาแนกยํอ ยลงไปถึง
8 ระดับดังนี67้
ระดั บ ที่ห นึ่ง การคั่ว อํอ น เมล็ ดกาแฟที่ ได๎ มีสี ผิ ว อํ อนลง และแทบไมํ มี
รสชาติหรือกลิ่นหอมเลย เมล็ดกาแฟชนิดนี้ไมํเป็นที่นิยมของผู๎บริโภคทั่วไป
ระดับ ที่ส อง ซิน ามอน การคั่ว ระดับนี้ ยั งถื อเป็น การคั่ ว อํอ นอยูํเ ชํนกั น
โดยเมล็ดกาแฟที่ได๎มีสีคล๎ายซินนามอน รสชาติสดชื่นเปรี้ยวเข๎ม กาแฟของอเมริกามักคั่วในระดับนี้
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บุปผา กิตติกุล, Coffeeกาแฟ เครื่องดื่มอินเทรน, (กรุงเทพ : บริษัท สานักพิมพ์แสงแดด
จากัด, 2551), น.22.
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บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จากัด , “ศิลปะการใช๎อุณหภูมิปลุกกาแฟให๎มีชีวิต ,” สืบค๎น
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558, http://www.thecoffeecartel.co.th/roastery.html.
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ระดับ ที่ส าม การคั่วกลาง หรือเรียกวําคั่ว แบบอเมริกา เมล็ ดกาแฟมีสี
น้าตาลเข๎มและมีรสชาติเปรี้ยวจัด แตํแทบไมํมีรสขมเลย เมล็ดกาแฟที่ผํานการคั่วกลางนี้ใช๎ในกาแฟ
อเมริกา
ระดั บ ที่ สี่ ไฮท์ การคั่ ว แบบนี้ ยั ง นั บ เป็ น การคั่ ว กลางเชํ น กั น หากแตํ
อุณหภูมิที่ใช๎ในการคั่ว สู งขึ้น กวําแบบกํอนเล็ กน๎อย เมล็ ดกาแฟที่ได๎มีรสเปรี้ยวอยํางเต็มที่ แตํใน
ขณะเดียวกันก็มีรสขมแฝงอยูํด๎วยพร๎อมกับกลิ่นหอมหวน ทาให๎เมล็ดกาแฟที่ผํานการคั่วชนิดนี้ได๎รับ
ความนิยมจากผู๎บริโภคทั่วโลกมากที่สุด
ระดับที่ห๎า ซิตี้ คือการคั่วกลางที่ใช๎อุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นอีก จนทาให๎เมล็ด
กาแฟที่ได๎เป็นสีกาแฟหรือสีน้าตาล รสชาติเปรี้ยวและขมอยํางลงตัว รสกาแฟเข๎มข๎น
ระดั บ ที่ ห ก ฟู ล ซิ ตี้ เป็ น การคั่ ว แบบเข๎ ม ข๎ น สี ข องกาแฟเข๎ ม มากกวํ า
กํอนหน๎านี้ ผิวเมล็ดจะมีน้ามันอาบอยูํบาง ๆ รสชาติเปรี้ยวน๎อย ๆ รํวมกับรสชาติขม กาแฟชนิดนี้
ได๎รับความนิยมในเขตทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต๎
ระดั บ ที่ เ จ็ ด เฟรนซ์ ได๎ แ กํ ก าแฟคั่ ว เข๎ ม ชนิ ด หนึ่ ง เมล็ ด กาแฟชนิ ด นี้
เหมาะสมกับการชงคาเฟุ โอเลํห์หรือเอสเพรสโซ เมล็ดกาแฟที่ได๎มีสีน้าตาลปนดา มีน้ามันลอยอยูํ
และแทบไมํมีรสเปรี้ยวเลย
ระดับที่แปด อิตาเลียน กาแฟคั่วเข๎มข๎นเชํนกัน ทาให๎เมล็ดกาแฟมีสีดา
เนื่ องจากมีสี น้ าตาลและดูแวววาว รสชาติที่ได๎ขมมาก เมล็ ดกาแฟชนิดนี้เหมาะกับเครื่ องดื่มที่ใช๎
น้าตาลทรายเล็กน๎อย โดยเมล็ดกาแฟชนิดนี้มักทาเป็นกาแฟเอสเพรสโซหรือคาปูซิโน

ภาพ 2-5 สีของเมล็ดกาแฟที่คั่วในระดับที่แตกต่างกัน68

ภาพ 2-6 กราฟแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระดับการคั่วกับรสชาติของกาแฟ69
68
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จากการศึกษาดังกลําวผู๎ศึกษาขออธิบายความสัมพันธ์ระดับการคั่วกาแฟกับรสชาติของ
กาแฟ โดยจากตาราง 2 - 5 ข๎างต๎น จะเห็นวําบริเวณที่ไฮไลท์ด๎วยสีชมพูหรือแทํงเบอร์ 1 จะเป็นชํวง
ที่ Aroma-Origin Flavor คือกลิ่นหอมและรสชาติของแหลํงปลูกชัดเจนถึงขีดสุด เป็นระดับคั่วอํอน
มากคือจบการคั่วเมื่อสิ้นเสียงแคร็กครั้งที่ 1 เทํานั้น นิยมระดับการคั่วแบบนี้ในการชงเพื่อชิ มทดสอบ
กาแฟหรือที่เรียกคัปปิ้งแบบดั้งเดิม เนื่องจากทาให๎เห็นบุคลิกรวมถึงข๎อบกพรํองตํางๆ อยํางชัดเจน
ที่สุ ด แตํ ห ากคั่ ว ให๎ เ ข๎ม ขึ้น ไปอีก จนถึง ระดับ แทํ ง ที่ 2 (สี ส๎ ม ) จะพบวํา ทั้ง บอดี้ก าแฟ และรสชาติ
ของแหลํงปลูกยังอยูํในระดับที่สูงในขณะที่ acidity หรือความเปรี้ยวลดลงพอสมควรแล๎ว ถือเป็นจุดเหมาะ
กับการเอามาชงเอสเปรสโซเพื่อที่ช็อตกาแฟจะไมํเปรี้ยวเกินไปแตํยังให๎กลิ่นรสและบอดี้กาแฟมาก
ถือเป็นจุดที่ให๎รสชาติดีที่สุด หรือ peak flavor โดยเฉพาะสาหรับเครื่องดื่มเอสเปรสโซ เป็นระดับ
การคั่วที่ซีททูคัพพยายามใช๎ในการคั่วกาแฟ แตํ peak flavor ของบางคนอาจตํางออกไป คือคั่วไป
ให๎ สุดเทําที่จะคั่ว ได๎หรื อดื่มได๎อาจหมายถึงบริเวณแทํงเบอร์ 3 เป็นต๎นไป สิ่ งที่ยืนยันคือเป็นจุดที่
acidity กาแฟเหลืออยูํน๎อยมาก หลายทํานชอบเพราะวํามันไมํเปรี้ยวแตํพบวําหลายคนไมํเคยเชื่อเลย
วําในขณะเดียวกันนั้น รสชาติแท๎ๆ ของกาแฟ และบอดี้ก็เหลือน๎อยเต็มทีเชํนกัน คงมีแตํรสขมอันเป็น
รสชาติจากการคั่วเข๎มเทํานั้น การคั่วเพื่อลด acidity ลงจนถึงจุดที่นิ่มนวลและยังรักษารสและกลิ่น
ดั้งเดิมของกาแฟไว๎ได๎นั้น ยังอาจไมํงํายนักสาหรับโรงคั่วที่นิยมคั่วกาแฟระดับเข๎มมากๆ บางโรงคั่ว
ก็ ไ มํคํ อยมี โ อกาสได๎ คั่ว อํอ นลงซัก เทํ าไหรํ เพราะลู ก ค๎า สํ ว นใหญํเ รี ยกร๎อ งแตํ กาแฟที่ คั่ ว เข๎ มสุ ด ๆ
และต๎องไมํเปรี้ยว
2.6 ลักษณะการชงกาแฟ
ในด๎านของทักษะในสํวนของการชงกาแฟนั้นจะมีหลากหลายวิธี โดยสามารถแบํงเป็น
ประเภทตามการให๎น้ากับกากกาแฟได๎สี่ประเภทหลักๆ ดังนี้
2.6.1 การต้มเดือด : กาแฟตุรกี70 วิธีการดั้งเดิมในการชงกาแฟ ซึ่งยังคงใช๎อยูํใน
ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ ตุรกี และกรีซ ได๎แกํการต๎มผงกาแฟละเอียดเข๎ากับน้าในหม๎อคอคอด
ซึ่งเรียกวําไอบริก ในภาษาอารบิก , เซสฟ์ ในภาษาตุรกี, และเซสวาในภาษาเซอร์โบ - โครเอเชียน
และปลํอยให๎เดือดเล็กน๎อยบางครั้งก็จะเติมน้าตาลเข๎าไปในหม๎อด๎วยเพื่อเพิ่ม รสหวาน และยังเพิ่มรส
และกลิ่นด๎วยกระวาน ผลที่ได๎คือกาแฟเข๎มข๎นถ๎วยเล็ก ๆ มีฟองอยูํข๎างบนและกากกาแฟ กองหนา
เหมือนโคลนอยูํที่ก๎น
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2.6.2 การใช้ความดัน71
- เอสเพรสโซ ถูกชงด๎วยน้าเดือดอัดความดัน และมักเป็นพื้นฐานนาไปผสม
กาแฟหลายๆ ชนิด หรือไมํก็เสิร์ฟเปลําๆ ก็ได๎ (มักจะเป็นหลังจากมื้อค่า) กาแฟชนิดนี้เป็นหนึ่งใน
ประเภทที่แรงที่สุดที่ดื่มกันโดยทั่วไปและมีรสชาติและความมัน (crema) ที่เป็นเอกลักษณ์
- เครื่องชงกาแฟแบบใช้น้าร้อนซึม (หรือหม๎อม็อคคํา) มีลักษณะแบํงออก
เป็นสามสํวน โดยสํวนลํางใช๎สาหรับต๎มน้า เพื่อให๎ไอลอยขึ้นไปยังกากกาแฟซึ่งอยูํในสํวนตรงกลาง
น้ ากาแฟที่ได๎ ซึ่ง มักมี ความเข๎ มข๎ นระดับเดียวกับเอสเพรสโซ จะถูกเก็บอยูํในสํ ว นบนสุ ด สํ ว นที่
มักวางติดกับเครื่องอุํนหรือเตา เครื่องบางแบบยัง อาจมีฝา 5 แก๎วหรือพลาสติกใสเพื่อเอาไว๎ดูกาแฟ
ตอนที่มันลอยขึ้นข๎างบน

ภาพ 2-7 เครื่องชงกาแฟแบบต่างๆ72
2.6.3 การใช้แรงโน้มถ่วง :
- การชงแบบหยด (หรือแบบกรอง) เป็นการหยดน้าร๎อนผํานกากกาแฟที่วางอยูํ
ในที่ ก รอง (อาจเป็ น กระดาษหรื อ โลหะเจาะรู ) ความเข๎ ม ขึ้ น อยูํ กั บ สั ด สํ ว นระหวํ า งน้ ากั บ กาแฟ
แตํ โดยปกติแล๎วจะไมํเข๎มข๎นเทําเอสเพรสโซ
- เครื่องชงกาแฟแบบใช้น้าร้อนซึมประเภทที่สอง ก็เป็นแบบที่ใช๎แรงโน๎มถํวงดึง
ให๎น้าไหลผํานกากกาแฟแตํให๎ความเข๎มมากกวํา
2.6.4 การจุ่ม :
เฟรนช์เพรส (เป็นกระบอกแก๎วที่สูงและแคบ ประกอบด๎วยลูกสูบที่มีตัวกรอง
กาแฟและน้าร๎อนจะถูกผสมกันในกระบอก (ประมาณ2 - 3นาที) กํอนที่ตัวลูกสูบ ซึ่งอยูํในรูปฟอยล์
โลหะจะถูกกดลงเพื่อให๎เหลือแตํน้ากาแฟอยูํข๎างบนพร๎อมเสิร์ฟ
ถุงกาแฟ (ลักษณะเดียวกับถุงชา) เป็นวิธีที่ได๎รับความนิยมน๎อยกวําการใช๎ถุงชงชา
มาก เนื่องจากมันมีขนาดใหญํกวํามาก (ปริมาณกาแฟที่ต๎องใสํเข๎าไปในถุงมากกวําปริมาณชามาก)
กาแฟทุกแบบที่ได๎กลําวมานี้ตํางใช๎กากกาแฟชงกับน้าร๎อน กาแฟอาจถูกปลํอยค๎าง
อยูํหรือไมํก็ถูกกรองออกไปแตํละวิธีตํางต๎องการความละเอียดของการบดแตกตํางกันไป
เครื่ องทากาแฟแบบไฟฟูาสามารถต๎มน้าและชงผงที่ล ะลายได๎ โดยไมํต๎องพึ่ง
คนมากนัก และบางประเภทก็มีตัวตั้งเวลาด๎วย พวกที่ดื่มกาแฟอยํางจริงจังมักจะรังเกียจวิธีการที่
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สะดวกสบายแบบนี้ ซึ่งมักจะทาให๎สูญเสียรสชาติ และกลิ่นที่ดีไป คนกลุํมนี้มักจะโปรดปรานกาแฟ
ที่เพิ่งบดใหมํๆ และวิธีการชงแบบดั้งเดิมมากกวํา
2.7 วิธีการชงกาแฟแต่ละชนิด73
การชงกาแฟสดให๎รสชาติดี มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
1. เมล็ดกาแฟต๎องเลือกที่คั่วใหมํที่ดีที่สุดคือ วันที่ 2 หลังจากคั่วเสร็จและไมํเกิน 21 วัน
นับจากวันที่คั่ว
2. เครื่องชงกาแฟได๎มาตรฐาน แรงดันไมํน๎อยกวํา 15 บาร์ ช๏อตชงกาแฟมีขนาดใหญํ
ระดับมาตรฐาน
3. น้าที่ใช๎ชงกาแฟต๎องเป็นน้าสะอาด ไมํมีสี ไมํมีกลิ่น ไมํมีรส และไมํใชํน้ากะด๎าง
4. ต๎องบดกาแฟใหมํทุกครั้งที่ชงกาแฟ ไมํควรใช๎ผงกาแฟที่บดไว๎แล๎วนานเกิน 3 ชั่วโมง
วิธีชงกาแฟเอสเพรสโซ่ ( ขนาดแก๎ว : 2 ออนซ์ )
ใช๎ผงกาแฟ 1 ช็อต (8 กรัม) ชงน้ากาแฟให๎ได๎ระดับ 2/3 ของแก๎วเสริ์ฟให๎ลูกค๎าเลือก
เติมน้าตาลหรือครีมเทียมเอง โดยปกติคนดื่ม กาแฟชนิดนี้จะไมํเติมอะไรเลย แตํก็ควรมีน้าตาลซอง
และครีมซองเผื่อไว๎ให๎
วิธีชงกาแฟลาเต้ ( ขนาดแก๎ว : 4 ออนซ์ )
ใช๎ผงกาแฟ 1 ช็อต (8 กรัม) ชงน้ากาแฟให๎ได๎ระดับ 1/3 ของแก๎วอุํนนมร๎อน แล๎วจึง
เทนมร๎อนลงแก๎วให๎ได๎ระดับเกือบๆ เต็มแก๎วเสริ์ฟให๎ลูกค๎าเติมน้าตาลหรือครีมเทียมเอง
วิธีชงกาแฟม็อคค่า ( ขนาดแก๎ว : 4 ออนซ์ )
ใช๎ผงกาแฟ 1 ช็อต (8 กรัม) ชงน้ากาแฟให๎ได๎ระดับ 1/3 ของแก๎ว แล๎วเติมผงโกโก๎
1 ช๎อนชา อุํนนมร๎อนแล๎วจึงเทนมร๎อนลงแก๎วให๎ได๎ระดับเกือบๆ เต็มแก๎ว เสริ์ฟให๎ลูกค๎าเติมน้าตาล
หรือครีมเอง
วิธีชงกาแฟร้อนคาปูชิโน (ขนาดแก๎ว : 4 ออนซ์)
กํอนชงต๎องทาฟองนมให๎ฟูได๎ที่กํอนแล๎วจึงชงกาแฟ ใช๎ผงกาแฟ 1 ช็อต (8 กรัม) ชงน้ากาแฟ
ให๎ได๎ระดับ 1/3 ของแก๎ว แล๎วจึงเทนมร๎อนลงแก๎วให๎ได๎ระดับ 2/3 ของแก๎วแล๎วจึงใช๎ช๎อนตักฟองนมที่เหลือ
เติมให๎เต็มแก๎วให๎พูนเล็กน๎อย เสริ์ฟให๎ลูกค๎าเลือกเติมน้าตาลเองเมนูนี้ ควรเตรียมผงอบเชยปุน (ชินามํอน)
หรือผงโกโก๎ให๎ลูกค๎าเผื่อต๎องการโรยหน๎าเพื่อเพิ่มความหอมด๎วย
วิธีชงกาแฟร้อนอเมริกาโน ขนาดแก๎ว : 4 ออนซ์
ใช๎ผงกาแฟ 1ช็อต (8กรัม) ชงน้ากาแฟให๎ได๎ระดับเกือบเต็มแก๎ว เสริ์ฟให๎ลูกค๎าเลือกเติม
น้าตาลหรือครีมเอง
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ภาพ 2 – 8 รูปแบบการชงกาแฟชนิดต่างๆ74
นั บ ตั้ งแตํ ส มั ย โบราณคนเรารู๎จั ก “กาแฟ” มาเป็ น ระยะเวลากวํ า พัน ปี แล๎ ว จวบจน
ปัจจุบันกาแฟนับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมยิ่งและนิยมแพรํหลายไปทั่วโลก แตํจะมีอีกกี่คนที่ทราบวํา
นอกจากรสละมุนลึกล้าแล๎ว หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม “คาเฟอีน” ในกาแฟมีประโยชน์
ตํอรํางกายและจิตใจในหลายด๎านด๎วยกัน คาเฟอีนกระตุ๎นให๎สมองตื่นตัว ซึ่งจะเรํงความเร็วของการ
ประมวลผลข๎ อ มู ล ในสมองและยํ น ระยะเวลาในการตอบสนอง ชํ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
ที่ต๎องการสมาธิ การใช๎เหตุผ ลและความจา คาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะชํว ยลดความหงุดหงิด
อารมณ์ซึมเศร๎าและความเครียดได๎ ทาให๎ผู๎ดื่มรู๎สึกพึงพอใจและมีความสุข
ด๎านโภชนาการ การดื่มกาแฟชํวยให๎รํางกายได๎รับของเหลวเข๎าไปในปริมาณที่เพียงพอ
ตํอวัน อีกทั้งเนื้อกาแฟยั งมีแรํธาตุไนแทซเซียมและไนอาซีน ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์
นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยวําคาเฟอีนชํวยกระตุ๎นการใช๎พลังงานของรํางกาย ทาให๎ไขมันสลายตัว
เพิ่มขึ้น จึงอาจดื่มกาแฟเป็ นเครื่องดื่มในการลดน้าหนักและเนื่องจากคาเฟอีนและสารอื่นที่มีอยูํใน
กาแฟชํวยกระตุ๎นการหลั่งกรดและน้ายํอย กาแฟจึงชํวยในการยํอยอาหารเป็นเหตุให๎คนจานวนมาก
ดื่มกาแฟหลังอาหารแตํละมื้อ
2.8 ปัญหาอุปสรรคการปกป้องสินค้ากาแฟขี้ชะมดด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อกาแฟถือเป็นเครื่องดื่มสากลของคนทั่วโลก ซึ่งกระบวนการผลิตกาแฟเริ่มต๎นจาก
การปลูกกาแฟ กระบวนการเลี้ ย งชะมดให๎ กินเมล็ดกาแฟ กรรมวิธีในการคัดแยกเมล็ดกาแฟกับ
ขี้ชะมด ขั้นตอนการตระเตรียมแปลงเพาะกาแฟ การเตรียมเมล็ดกาแฟ การหมักบํม การตากแห๎ง
การคั่วกาแฟ ตลอดจนการชงกาแฟ กระบวนการตํางๆ เหลํานี้ล๎วนมีสํ วนสัมพันธ์กับข๎อกฎหมาย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นกฎหมายที่คุ๎มครองผลงานสร๎างสรรค์จากความคิดสติปัญญาของมนุษย์ จึงมีกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เข๎ามาเกีย่ วข๎องกับสินค๎ากาแฟขี้ชะมดในรูปแบบตํางๆ อาทิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค๎า
และสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต๎น เพื่อให๎เกิดการแขํงขัน ทางการค๎าที่เป็นธรรม รวมถึงทาให๎เจ๎าของ
ผลผลิตได๎รับความคุ๎มครองในผลประโยชน์อันเกิดจาก การประดิษฐ์ของตน และเป็นการเปิดโอกาสให๎
ผู๎อื่นเข๎ามาฉกฉวยประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ของผู๎อื่น ที่ไมํได๎มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จึง
ขอจาแนกอุปสรรคและปัญหาตามกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กาแฟถือเป็นพืชและเป็นสิ่งที่ไมํได๎รับความคุ๎มครอง
ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่บัญญัติวํา “การประดิษฐ์ดังตํอไปนี้ไมํได๎รับความ
คุ๎ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ (1) จุ ล ชี พ และสํ ว นประกอบสํ ว นใดสํ ว นหนึ่ ง ของจุ ล ชี พ ที่ มี อ ยูํ
ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช..” แม๎กาแฟจะมีชื่อเสียงและเป็นที่ต๎องการของ
คนทั่วโลกนับวํา เป็นพืชเศรษฐกิจก็ไมํอาจได๎รับความคุ๎มครองทาให๎สํงผลเสีย เป็นอยํางมาก แตํทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบั ตรยังขยายสํวนที่ให๎ความคุ๎มครองไปถึง อุปกรณ์ ในการผลิตกาแฟและ
การชงกาแฟ ไมํวําจะเป็นเครื่องเก็บเมล็ดกาแฟ เครื่องโมํหรือเครื่องแยกเปลือ กออกจากเมล็ดกาแฟ
เครื่องสีกะลากาแฟ (เยื่อกาแฟ) เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ ซึ่งมีอยูํ
หลากหลายรูปแบบทั้งสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์และในกรรมวิธี แตํก็ยังไมํเพียงพอ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค๎าถือเป็นสัญลักษณ์
ที่ทาหน๎าที่จาแนกแยกแยะสินค๎าหรือบริการของผู๎ผลิตรายหนึ่ง ซึ่งมีผลให๎ผู๎บริโภคสามารถทราบและ
เข๎าใจได๎วําบุ คคลใดเป็ น ผู๎ ผ ลิ ตสิ น ค๎านั้นขึ้ น และเครื่องหมายการค๎าสามารถใช๎กับสิ นค๎า รวมทั้ ง
เครื่องหมายการค๎ายังเป็นเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์โฆษณาข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสินค๎าตํอ
ผู๎บ ริโ ภค จะเห็ นวําคาวํา “กาแฟ” ไมํส ามารถนาไปจดเครื่องหมายการค๎าได๎เนื่องจากมีลั กษณะ
บํงเฉพาะ เพื่อแสดงให๎เห็นถึงลั กษณะของสินค๎า เชํน คุณภาพหรือรูปลักษณะของสินค๎า แทนที่จะ
บํงระบุถึงแหลํงกาเนิดของสินค๎า และชื่อภูมิศาสตร์ก็ต๎องห๎ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค๎า มาตรา 27
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค๎า
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 ส าหรั บ สิ่ ง บํ ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ อันได๎แกํ ชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกลําว
ได๎บอกแหลํงผลิตของสินค๎าและสามารถสื่อให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจได๎วําสินค๎านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษแตกตํางจากสินค๎าที่ผลิตในแหลํงผลิตอื่น75 เพื่อบํงบอกได๎วําสินค๎าที่ผลิตจากแหลํงภูมิศาสตร์นั้น
คือสินค๎าที่มีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะที่สังคมยอมรับโดยทั่วไปตามมาตรา 3
นอกจากนี้ในสํวนของการคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นจะเห็น
ได๎วําการให๎ความคุ๎มครองแกํสินค๎าในระบบสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกลําวไมํได๎เกิดขึ้นเพื่อคุ๎มครองแกํ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.
2546 เป็นผลมาจากความตกลงระหวํางประเทศที่เกิดจากความต๎องการของชาติตะวันตก มีผลทาให๎
การใช๎ บ ทบั ญ ญั ติ ท างกฎหมายของประเทศไทยต๎ อ งอาศั ย การตี ค วามเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให๎
ความคุ๎มครองแกํสินค๎าภายในประเทศของตนเอง เมื่อมีการพิจารณาถึงการให๎ ความคุ๎มครองแกํ
สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ตามบทบัญญัติของกฎหมายจะมีข๎อพิจารณาอยูํ 3 ประการ
ประการแรก เมื่ อ พิ จ ารณาสายพั น ธุ์ ข องกาแฟ สภาพแวดล๎ อ มในการปลู ก กาแฟ
ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนที่ ใ ช๎ เ ทคนิ ค ใน การคั่ ว กาแฟให๎ มี ร สชาติ ที่ แ ตกตํ า งกั น รวมถึ ง การ
ผสมผสานเทคนิคการเลี้ยงชะมดให๎กินเมล็ดกาแฟจนเกิดเป็น กาแฟขี้ชะมดที่มีชื่อเสียงกลับไมํได๎รับ
ความคุ๎มครองแตํอยํางใด เมื่อศึกษาจะเห็นวํากาแฟที่มีแหลํงกาเนิดในไทยมีเพียงไมํกี่ชนิดที่ได๎รับการ
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ขึ้น ทะเบี ยนเป็ น สิ่ งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ เชํน กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช๎าง กาแฟเทพเสด็จ กาแฟ
ดงมะไฟ เทํานั้น โดยยังไมํได๎มีการรับขึ้ นทะเบียนสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ให๎กับสินค๎ากาแฟที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่มีสัตว์เข๎ามาเกี่ยวข๎องไมํวําจะเป็นกาแฟขี้ชะมด กาแฟขี้ช๎างหรือกาแฟลิงแตํอยํางใด
ประการที่ส อง แม๎วําสิ นค๎าหรือผลิ ตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม เชํน กาแฟขี้ช ะมดนั้ น
จะเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคอยํางแพรํหลายก็ตาม แตํสินค๎า
หรือผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดดังกลําวยังไมํสามารถได๎รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้
ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับนิยามศัพท์ “สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์” เพราะเหตุวํา “สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์
ก็คือ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช๎เรียกหรือใช๎แทนแหลํงภูมิศาสตร์และสามารถบํงบอกได๎วําสินค๎า
ที่เกิ ดจากแหลํ งภู มิศ าสตร์ นั้ น เป็ น สิ นค๎ าที่ มีคุณ ภาพ ชื่อเสี ย ง หรือ มีคุ ณลั กษณะเฉพาะที่ มีค วาม
เชื่อมโยงกับ แหลํ งภูมิศาสตร์ ดังกลํ าว” จากคานิยามดังกลํ าวแม๎วําสิ นค๎าหรือผลิ ตภัณฑ์กาแฟ
ขี้ช ะมดจะเป็ น สิ นค๎าหรื อผลิ ตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขในตามมาตรา 3 ตอนต๎นในสํ ว นที่เป็นชื่อหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช๎เรียกหรือใช๎แทนแหลํงภูมิศาสตร์ก็ตาม แตํก็เป็นการแสดงให๎เห็นแตํเพียงวําเป็นสินค๎า
หรือผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดทีไ่ ด๎มีการผลิตขึ้นมีแหลํงกาเนิดมาจากประเทศไทยเทํานั้น แตํสินค๎าหรือ
ผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดดังกลําวไมํสามารถบํงบอกหรือเจาะจงลงไปในพื้นที่การผลิตได๎วําสินค๎าหรือ
ผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดนั้นมาแหลํงภูมิศาสตร์ในจังหวัดหรือตาบลหรืออาเภอใดโดยเฉพาะ
ประการที่สาม สิทธิในการใช๎สิ่ งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค๎านั้นเป็นเพียงสิทธิในการใช๎
ชื่อสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ด๎านการค๎าเทํานั้น โดยสิทธิในสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์เชํนวํานี้
ไมํได๎ให๎ความคุ๎มครองไปถึงสิทธิทางศีลธรรมเพื่อปูองกันมิให๎มีการดัดแปลงหรือบิดเบือนเกี่ยวกับ
สินค๎าหรื อผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดจนกํอให๎เกิดความเสียหายตํอชุมชนผู๎ผลิตสิ นค๎าหรือผลิตภัณฑ์
กาแฟขี้ชะมด อีกทั้งการให๎ความคุ๎มครองแกํสินค๎าสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะให๎ความคุ๎มครองแตํ
เพียงชื่อเทํานั้นโดยที่ไมํได๎มีการให๎ความคุ๎มครองครอบคลุมไปถึงกรรมวิธี กระบวนการหรือขั้นตอน
การผลิตสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์กาเเฟขี้ชะมดตามภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนแตํอยํางใด
จากปัญหาข๎างต๎นของสินค๎าเกษตรโดยเฉพาะอยํางยิ่งกาแฟขี้ชะมดยํอมเกิดอุปสรรคตํอ
การพัฒนารูปแบบ เทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟขี้ชะมดเพราะผู๎คิดค๎น
ปรับปรุงสินค๎ากาแฟขี้ชะมดจะต๎องเผชิญกับการละเมิดสิทธิ์ หรือการฉกฉวยและแอบอ๎างในด๎านของ
สินค๎า อีกทั้งมาตรการคุ๎มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายๆฉบับก็ไมํอาจคุ๎มครองสินค๎า
กาแฟขี้ชะมดที่เป็นผลผลิตมาจากการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนผู๎ผลิตสินค๎าด๎วยระบบสิ่งบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได๎อยํางครบถ๎วนอันเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้การให๎ความคุ๎มครองตาม
กฏหมายด๎วยระบบสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกับ ความตกลงทริปส์ (TRIPs
Agreement) ซึ่งเป็น ความตกลงระหวํางประเทศที่ใช๎เป็นเครื่องมือสาคัญในการสํงเสริ มการค๎า
ระหวํางประเทศ

