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คุณสมบัตทิางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า ก่อนค่ัวและหลังค่ัว  

Physical property of Robusta green coffee beans  

before and after roasting. 
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บทคัดย่อ  

 การคัว่เมล็ดกาแฟ เป็นขัน้ตอนหนึ่งท่ีสําคัญกับวตัถุดิบเมล็ดกาแฟ เน่ืองจากการคั่วโดยทั่วไป จะมีการ

เปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพและการสูญเสียกลิ่นของเมล็ดกาแฟ ในงานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ 1 0เพ่ือ 1 0ศึกษา

สมบติัทางกายภาพของเมลด็กาแฟก่อนคัว่และหลงัคัว่ และศกึษาการคัว่เมล็ดกาแฟเพ่ือหาสภาวะ การคัว่เบือ้งต้น

เพ่ือท่ีจะนําไปสู่การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค โดยการทดลองพบว่าผลโดยรวมของความ กว้าง, ยาว,หนา,

เส้นผ่านศนูย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (Geometric Mean Diameter) และ พืน้ท่ีผิว เพ่ิมมากขึน้ และในส่วนของ

ความชืน้ นํา้หนกัเมล็ด และความหนาแน่นรวม มีค่าลดลงตามระดบัของการคัว่ ในส่วนนีย้งัมีการทดลองคัว่เมล็ด

กาแฟเบือ้งต้นเพ่ือให้ได้วตัถุดิบท่ีใกล้เคียงกบัวตัถุดิบมาตรฐาน (กาแฟลงุเหนอ) จึงได้สภาวะการคัว่ทัง้สามระดบั 

โดยการปรับความร้อนและควบคมุเวลาซึง่สงัเกตจากคณุภาพ สีของเมลด็ท่ีได้จากการคัว่ คือ คัว่อ่อน,คัว่กลาง และ

คัว่เข้ม ท่ีอุณหภูมิเมล็ดกาแฟ 179.6องศาเซลเซียส, 15นาที,198.4องศาเซลเซียส, 12นาที และ 217.7องศา

เซลเซียส,10นาที ตามลําดบั แล้วนํามาหาคุณภาพเปรียบเทียบเพ่ือการยอมรับของทัง้สองวตัถุดิบ ซึ่งผู้บริโภคมี

แนวโน้มท่ีจะยอมรับในวตัถดิุบมาตรฐานตามท้องตลาดมากกวา่วตัถดิุบท่ีได้จากทดลอง  

คาํสาํคัญ : การคัว่เมล็ดกาแฟ, สมบตัิทางกายภาพ, สภาวะการคัว่ 

Abstract 

The coffee roasting process is the important Processing step for raw coffee beans. Coffee roasting 

process caused the loss of the smell of coffee beans and change in physical properties. The objective of this 

research was to determine the physical properties of coffee beans before and after roasting and to determine 

the preliminary roasting conditions that satisfy the consumers. It was found that the physical properties 

including width, length, thickness, Geometric Mean Diameter (GMD) and surface area was increased with 

increasing the level of roasting. However. The moisture content, seed weight and bulk density decreased. In a 

preliminary experiment, a coffee bean was roasted to have its properties as close as the original material 

quality. Three conditions of roasting were adjusted for roasting temperature and time by observing the color of 

coffee beans. The conditions were of, light roasted, medium roasted and dark roasted were 179.6 degrees 

Celsius for 15 min, 198.4 degrees Celsius for 12 min and 217.7 degrees Celsius for 10 min, respectively. The 

consumer preferred the commercial roasted coffee beans more than experiment roasted coffee beans  

Keyword:  The roasted coffee beans, Physical properties, roasting condition 
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คาํนํา 

กาแฟเป็นพืชท่ีอยู่ในตระกลู Rubiaceae family ซึง่มีอยุ่ 2 สายพนัธุ์ (species) ท่ีมีความสําคญัทางการค้า คือ 

C. arabica และ C. canephora โดย C. arabica จะรู้จกัในช่ือ อะราบิก้า และ C. canephora จะรู้จกักนัในช่ือของ 

โรบสัต้า สําหรับกระบวนการผลิตกาแฟจะเร่ิมจากการนําเมลด็มาทําความสะอาด กะเทาะเปลือก คัว่ บด บรรจ ุซึง่

กระบวนการเหลา่นีจ้ะมีสว่นทําให้องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟมีความแตกตา่งกนั(จิรสวสัด์ิ,2546)        

       กระบวนการคัว่ (roasting) เป็นขัน้ตอนในการผลิตกาแฟสําเร็จรูป โดยในขัน้ตอนนีจ้ะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีท่ี

เรียกวา่ pyrolytic reaction ในเซลล์ของเมลด็กาแฟเป็นผลให้ผนงัเซลล์มีความหนาขึน้ และมีการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบทางเคมีเกิดขึน้ ในขัน้ตอนนีจ้ะทําให้ปริมาณนํา้ตาลและโปรตีนลดลงอย่างมากเน่ืองจาก เกิดปฏิกิริยา

ควบแน่นระหวา่ง หมูค่าโบนิล ของนํา้ตาล และหมูอ่ะมิโน ของโปรตีน ทําให้เกิดสารตวักลางไมค่งตวัและสลายตวั

กลายเป็นสารโมเลกลุเลก็ จํานวนมาก ท่ีวอ่งไวตอ่การเกิดปฏิกิริยา จากนัน้ สารโมเลกลุเลก็ท่ีวอ่งไวเหลา่นีก้็จะ

เกิดปฏิกิริยา polymerization พร้อมทัง้ปลดปลอ่ย คาร์บอนไดออกไซด์ และ สารระเหยง่ายออกมาเป็นจํานวนมาก 

โดย โพลิเมอร์ท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยา polymerization นีจ้ะเรียกวา่ malanoidins ซึง่เป็นสารท่ีมีโมเลกลุ ขนาดใหญ่ 

มีสีนํา้ตาล และมี ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ โดยสารชนิดนีจ้ะทําหน้าท่ีเป็น pigment ทําให้เกิดสีในกาแฟ  

นอกจากนีป้ฏิกิริยา pyrolytic reaction ท่ีเกิดขึน้ยงัทําให้เกิด การสลายตวัของ กรดคลอโรเจนนิก ได้สารโมเลกลุ

เลก็ ระเหยง่าย ท่ีมีกลิน่หอม เป็นท่ีมาของกลิ่นในกาแฟ (สนุทร, 2549)   

      คณุสมบติัทางกายภาพของเมลด็กาแฟ ก็เป็นอีกปัจจยั ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัการคัว่ ทัง้ในสว่นของขนาด

เมลด็,นํา้หนกัเมลด็,และ คา่ความชืน้ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะสง่ผลตอ่ขนาดของบรรจภุณัฑ์ การขนสง่ และอายกุารเก็บ

รักษา 10งานวิจยันีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ10ศกึษาคณุสมบติัทางกายภาพของเมลด็กาแฟก่อนคัว่และหลงัคัว่ และศกึษา

กระบวนการคัว่เมลด็กาแฟเพ่ือหาสภาวะ การคัว่เบือ้งต้น เพ่ือท่ีจะนําไปสูก่ารทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.วัตถุดบิ  

ซือ้เมลด็กาแฟโรบสัต้า  (C. canephora) เมลด็กาแฟดิบ กิโลกรัมละ 85 บาท และเมล็ดกาแฟท่ีคัว่แล้วทัง้

สามระดบั(คัว่ออ่น,กลาง และเข้ม)โดยสีของเมลด็ทัง้สามระดบันี ้จะถกูใช้เป็นสีมาตรฐานในการทดลอง กิโลกรัมละ 

233 บาท จาก 1 ตําบลนาสกั 0 อําเภอสวี จังหวดัชุมพร “กาแฟลงุเหนอ” โดยเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ในถุงพลาสติก 

ขนาด 9x12 นิว้ ในปริมาณถงุละ 1 กิโลกรัม และเก็บรักษาไว้ท่ีอณุหภมิู 24 องศาเซลเซียส  

 

     
                                             (A)                                                         (B) 

Fig. 1 (A) Green coffee beans Robusta. (B) Coffee beans roasted three levels. 
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2.  เคร่ืองมือและวิธีวิเคราะห์ 

 2.1 ศกึษาคณุสมบติัทางกายภาพ (physical properties) ของเมลด็กาแฟ โดยนําเมลด็กาแฟมาหาคา่ความชืน้

โดยการเอาไปอบท่ีอณุหภมูิ 105 ºc เวลา 1 วนั บนัทกึนํา้หนกัก่อนและหลงัอบ (ปานมนสัและคณะ, 2538) แล้วหาความชืน้

จากสมการท่ี 1 

                                                            M c  =             
(Ma −  Mb)∗100

Ma
   (1)      

จากนัน้หาขนาด ความกว้าง (a), ยาว (b) และ สงู (c) โดยการวดัด้วย เวอร์เนียคาลปิเปอร์ (Kovet Japan) เพ่ือนําไปคํานวณ

คา่ตา่ง ๆ ดงันี ้

- หาขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเฉลีย่เชิงเรขาคณิต หรือ Geometric Mean Diameter (GMD) (Mohsenin,1986) โดยหาได้จาก

คา่ความกว้าง (a) ความยาว (b) ความสงู (c) ของเมลด็คณูกนัแล้ว ยกกําลงัด้วย 1/3 ดงัในสมการท่ี 2 

                                                            Dg   =    (a b c) 1/3    (2)       

- หาคา่ความเป็นทรงกลม (Sphericity) โดยหาได้จากคา่ GMD หารด้วยคา่ความยาว (b) ดงัในสมการท่ี 3 

                                                           φ    =    Dg / b    (3)       

- หาปริมาตรเมลด็ (Volume) (Edward, 1997) โดยหาได้จากการนําคา่ความกว้าง (a) ความยาว (b) ความสงู (c) มาคิดดงัใน

สมการท่ี 4 

                                                            Vs   =    [(π a c) b2] / 6 [ 2b – (a c)1/2 ]  (4)      

- หาพืน้ท่ีผิว (Surface area) โดยหาได้จากการนําคา่ GMD มายกกําลงั 2 แล้วคณูด้วย ¶ ดงัในสมการท่ี 5 

                                                            S                =   π(Dg)2         (5) 

- ความหนาแนน่รวม (Bulk Density) โดยการหาปริมาตรของภาชนะ จากนัน้บรรจเุมลด็กาแฟลงในภาชนะดงักลา่วจนเต็ม

ภาชนะ ชัง่หาคา่มวลเมลด็กาแฟ นําคา่ท่ีได้ไปหาในสมการท่ี 6 

                                            ρb = Ms / Vb     (6)      

- ความหนาแนน่เนือ้ (True Density) โดยหาได้จากการคาํนวณ โดยใช้สมการท่ี 7 

                                            ρs  =    M 1 เมลด็ / Vs   (7)      

 

สัญลกัษณ์เฉพาะ 

Mc =   ความช้ืนฐานเปียก (%w.b) (Moisture content) a    =   ดา้นท่ียาวตั้งฉากกบั b (cm) 

ρb =   ความหนาแน่นรวม (g/cm3) (Bulk density)  b   =   ดา้นท่ียาวท่ีสุดของเมลด็ (cm) 

ρs =   ความหนาแน่นเน้ือ (g/cm3) (True density)    c     =   ดา้นท่ีตั้งฉากกบั a และ b (cm) 

φ   =   ความเป็นทรงกลม (Sphericity) Dg   =   เสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียเชิงเรขาคณิต (cm) 

Ms   =   มวลรวมของเมลด็ (g) S   =   พ้ืนท่ีผิว (cm²) (surface area)    

Vs  =   ปริมาตรเมลด็ (cm3) (volume of seed)    Vb   =   ปริมาตรของภาชนะบรรจุ (ml)  

Ma   =   นํ้าหนกัเมลด็กาแฟก่อนอบ (g) Mb =   นํ้าหนกัเมลด็กาแฟหลงัอบ (g) 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

100 

 2.2 การศึกษาหาสภาวะที่ใช้ในการค่ัวเมล็ดกาแฟ    ในการทดลองเบือ้งต้น ของการหาสภาวะ การคัว่

เมลด็กาแฟ จะใช้การเปรียบเทียบสีของเมลด็กาแฟโดยใช้เมลด็กาแฟตามท้องตลาด “กาแฟลงุเหนอ”เป็นมาตรฐาน 

แล้วคัว่เมลด็กาแฟโดยคัว่ในหม้อstainless จนได้สท่ีีใกล้เคียงกบัวตัถดิุบมาตรฐานโดยการใช้ 

spectrophotometer(BYK Gardner USA)ในการวดัและเปรียบเทียบ  จากนัน้บนัทกึสภาวะของการคัว่เมลด็กาแฟ 

โดยการจบัเวลาสดุท้าย ท่ีสีของเมลด็กาแฟ เร่ิมใกล้กบัสีเมลด็กาแฟมาตรฐานมากท่ีสดุ ตรวจสอบอณุหภมิูเบือ้งต้น

ด้วย Infrared Thermometer(thermotrace 15005)  จากนัน้รีบตกัเมลด็กาแฟ ลงในกระบอกสญุญากาศจนเตม็ ปิด

ฝาท่ีเจาะรูตรงกลางให้สนิท แล้วนํา Probe Thermometer(TTX100 GERMANY) วดัท่ีตรงกลางของกระบอก

สญุญากาศ แล้วบนัทกึผลการทดลอง  ซึง่ใช้อปุกรณ์ในการทดลองเบือ้งต้น ดงัภาพท่ี 2 

  (A)              (B)  

  (C)              (D)   

Fig. 2 (A) Probe Thermometer (B) Infrared Thermometer (C) Vacuum Bottle (D) Spectrophotometer  

          

 2.3 การศึกษาการยอมรับกาแฟค่ัว    จากปัจจยัท่ีศกึษาคือ กลิ่น (Aroma) และรสชาติ (Flavor) จะ

ทําการศกึษาโดยการใช้วิธีการทดสอบทางประสาทสมัผสั โดยทัว่ไป จะใช้วิธีการทดสอบด้วยการดสูีนํา้กาแฟ ดม

กลิ่น และชิมรสชาติของกาแฟร้อน (กาแฟดํา) โดยกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคเป็นพนกังาน ผู้จดัการฝ่ายพฒันา

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทอีเ้หวิน ฟู๊ ด จํากดั และบริษัท จิงหลง จํากดั จํานวน 28 คน และผู้จดัการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์

กบัเจ้าของบริษัท กรีนวนั ฟู๊ ด จํากดั 2 คน โดยการทดสอบการยอมรับจะเป็นแบบ CLT  (Central location test) ซึง่

ข้อดีของการทดสอบใน CLT คือสามารถเรียกและคดัเลือกผู้ทดสอบได้เป็นจํานวนมาก และได้ผู้บริโภคจริง มา

ทดสอบผลิตภณัฑ์ตามท่ีต้องการ การแสดงผลทดสอบใช้วิธีการให้คะแนนความชอบท่ีมีตอ่กาแฟร้อน แบบ 

hedonic scale ท่ีมีระดบัคะแนนตัง้แต ่1 ถงึ 9 โดย 1 หมายถงึ ไมช่อบมากท่ีสดุ และ 9 หมายถงึ ชอบมากท่ีสดุ 

(ไพโรจน์ ,2545)  โดยมีวิธีการในการทดสอบดงันี ้เตรียมวตัถดิุบ ท่ีคัว่แล้วทัง้หมด 6 ตวัอย่าง  บรรจใุนภาชนะท่ี

มิดชิด จากนัน้ ในการ ทดสอบ ตอ่ 1 คนตอ่1 ครัง้ จะใช้เมลด็กาแฟจาก 6 ตวัอย่าง ตวัอย่างละ 10 กรัม ในการบด

เมลด็กาแฟประมาณ 10 กรัมใช้เวลาประมาณ 10 วินาที จนได้เป็นผงกาแฟหยาบ จากนัน้เทผงกาแฟลงในกระดาษ

กรอง แล้วเทนํา้ร้อนท่ีอณุหภมิู 94 องศาเซลเซียส180 มิลลิลิตร จนได้เป็นกาแฟดําร้อน จากนัน้จงึเร่ิมทําการ ชิม 

และบนัทกึผลความพงึพอใจในกลิ่น และ รสชาติ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

101 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

1.ศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพของเมล็ดกาแฟ 

 

 1.1 ผลการศกึษา คณุสมบติัทางกายภาพของเมลด็กาแฟดิบ สายพนัธุ์ โรบสัต้า โดยศกึษาผลของความชืน้

, นํา้หนกัเมลด็กาแฟดิบ 100 เมลด็, ความกว้าง, ความยาว, ความหนา, ปริมาตรเมลด็, ความหนาแน่นเนือ้, ความ

หนาแน่นรวม, เส้นผ่านศนูย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต, พืน้ท่ีผิว และความเป็นทรงกลม ซึง่ No. of Observation คือ

จํานวนการทําซํา้ และ Unit of Measurement คือ หนว่ยของผลท่ีศกึษา แสดงดงัตารางท่ี 1 

Table 1. The physical properties of Robusta green coffee beans.  

Physical 

properties 

Unit of 

Measurement  

Robusta Coffee 

Max Min Average 

Moisture % 19.1 18.5 18.700±0.22 

Weight g 13.589 13.362 13.502±0.19 

Width  cm 0.890 0.600 0.727±0.31 

Length cm 1.110 0.830 0.947±0.38 

Thickness cm 0.480 0.380 0.433±0.20 

Volume  cm³  0.158 0.078 0.111±0.12 

True Density g/ml 0.985 0.913 0.928±0.34 

Bulk Density g/ml 0.727 0.719 0.723±0.25 

GMD cm 0.756 0.603 0.670±0.16 

Surface area cm² 1.796 1.144 1.413±0.19 

Sphericity % 79.6 63.5 70.90±0.13 

 

 จากการทดลองพบวา่เม่ือนําเมลด็กาแฟดิบสายพนัธุ์ โรบสัต้ามาศกึษาคณุสมบติัทางกายภาพ จะมี

ความชืน้เฉลี่ยอยู่ท่ี 18.7±0.22% โดยหาความชืน้จากสมการท่ี 1 ทําการคดัเมลด็ท่ีสมบรูณ์ไมมี่การเจาะของมอด

กาแฟ คดัมาจํานวน 100 เมลด็ พบวา่มีนํา้หนกัรวม 13.502±0.19 กรัม จากนัน้ใช้ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ วดั ความ

กว้าง ความยาว ความหนาของเมลด็กาแฟพบวา่มีขนาดเฉลี่ยคือ 0.727±0.31 0.947±0.38 และ 0.433±0.20 

เซนติเมตร ตามลําดบั จากนัน้ใช้คํานวณหาคา่ ตามสมการท่ี 2 เพ่ือหาคา่ เส้นผ่านศนูย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต 

(GMD) ได้เป็น 0.67±0.16 เซนติเมตร แล้วนําคา่ GMD ไปหาคา่ความเป็นทรงกลม (Sphericity) ดงัสมการท่ี 3 คือ 

70.9±0.13 % จากนัน้ใช้สมการท่ี 4 5 6และ 7 หาคา่ ปริมาตรเมลด็ พืน้ท่ีผิว ความหนาแน่นรวม และความ

หนาแน่นเนือ้ คือ 0.11±0.12 ลกูบาศก์เซนติเมตร  1.41±0.19 ตารางเซนติเมตร 0.72±0.25 กรัมตอ่มิลลิลิตร และ 

0.928±0.34 กรัมตอ่มิลลิลิตรตามลําดบั 
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 1.2 ผลการศกึษา คณุสมบติัทางกายภาพของเมลด็กาแฟคัว่ทัง้สามระดบั โดยได้ศกึษาคณุสมบติัทาง

กายภาพท่ีเหมือนกบัเมลด็กาแฟดิบแสดงดงัตารางท่ี 2 

 

Table 2. The physical properties of Robusta coffee beans at different degree of roasting. 

Physical 

properties 

Unit of 

Measurement  

Degree of roasting 

Light 

roasting 

Medium 

roasting 

Dark 

roasting 

Moisture %  5.12 4.21   4.10 

Weight g 12.880 11.070 10.830 

Width  cm 0.767 0.775 0.885 

Length cm 0.951 1.027 1.132 

Thickness cm 0.465 0.476 0.538 

Volume  cm³  7.100 7.100 9.750 

True Density g/ml 0.999 0.934 0.674 

Bulk Density g/ml 0.507 0.427 0.305 

GMD cm 0.716 0.725 0.805 

Surface area cm² 1.613 1.653 2.049 

Sphericity % 75.5 72.7 71.2 

 

 จากการทดลองพบวา่เม่ือทําการคัว่เมลด็กาแฟ คา่ความชืน้ของเมลด็กาแฟจะลดลงตามลําดบัของการคัว่

คือคัว่ออ่น,คัว่กลาง และ คัว่เข้มท่ีความชืน้  5.12 %,  4.21 % และ 4.10 % และเม่ือวดันํา้หนกัของเมลด็กาแฟทัง้

สามระดบั คา่นํา้หนกัของเมลด็กาแฟจะลดลงตามระดบัของการคัว่คือ คัว่อ่อนท่ี 12.88 กรัม, คัว่กลางท่ี 11.07 กรัม 

และ คัว่เข้มท่ี 10.83 กรัม นัน่คือเม่ือค่าของความชืน้ลดลง ปริมาณของนํา้หนกัเมลด็กาแฟก็จะลดลงตามไปด้วย ใน

ด้านของความหนาแน่นรวม (Bulk Density) และความหนาแน่นเนือ้(True Density)จะมีคา่ลดลงจากเมลด็กาแฟดิบและ

มีคา่ลดลงตามระดบัของการคัว่ ซึง่จากคา่ความหนาแน่นเนือ้ท่ีลดลง ก็จะสง่ผลตอ่คณุสมบติัทางกายภาพของ

เมลด็กาแฟคัว่คือ จะมีลกัษณะเมลด็ท่ี กรอบ,เปราะและ แตกหกัง่าย และในอีกลกัษณะของขนาดเมลด็โดยสงัเกต

จากข้อมลูของ ความกว้าง ความยาว ความหนา คา่เส้นผ่านศนูย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต และ คา่พืน้ท่ีผิว พบวา่ 

เมลด็กาแฟท่ีผ่านกระบวนการคัว่จะมีการเพ่ิมขนาดของเมลด็ทัง้สามระดบัของการคัว่ 

 

2.ศึกษาสภาวะที่ใช้ในการค่ัวเมล็ดกาแฟ 

 จากการศกึษาหาสภาวะเบือ้งต้นท่ีใช้ในการคัว่เมลด็กาแฟ โดยการเปรียบเทียบสี ของเมลด็กาแฟ

มาตรฐานตามท้องตลาด กบั เมลด็กาแฟคัว่ท่ีได้จากการทดลองได้ผลดงัภาพท่ี 3 
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Fig. 3 The comparison of the CIE system of color measurement of experiment roasted coffee beans and 

commercial beans. 

              จากภาพท่ี 3 เป็นการแสดงคา่สี ท่ีได้จากการคัว่ของวตัถดิุบมาตรฐาน กบั วตัถดิุบจากการทดลอง โดย 

กําหนดให้ L* เป็นคา่ความสว่าง มีคา่อยู่ระหวา่ง 0 – 100 a* คา่บวกความเป็นสีแดงสงู คา่ลบจะเป็นสเีขียวสงู 

ตามลําดบั b* คา่บวกความเป็นสีเหลืองสงู คา่ลบจะเป็นสีนํา้เงินสงู และ G เป็นคา่ความมนัวาว จากกราฟข้างต้น คา่

สีท่ีได้จากการคัว่ทัง้สามระดบัของวตัถดิุบจากการทดลอง มีคา่ท่ีใกล้เคียงกบัสีของวตัถดิุบมาตรฐาน และได้สภาวะ

ของการคัว่ของวตัถดิุบท่ีได้จากการทดลอง ท่ีมีสี ท่ีใกล้เคียงกบัวตัถดิุบมาตรฐาน จงึได้สภาวะการคัว่อ่อน,คัว่กลาง 

และคัว่เข้ม ท่ีอณุหภมิู 179.6,198.4 และ 217.7 องศาเซลเซียส ใช้เวลาคัว่ 15,12 และ 10 นาที ตามลําดบั 

 

3.ศึกษาการยอมรับกาแฟค่ัว     

Table 3. The average sensory score of the consumer for roasted Robusta. Commercial roaster beans 

(LN) and experiment roasted beans (PP) by the scoring criteria of Hedonic scale.  

Factor 

Degree of roast 

Light roast Medium roast Dark roast 

LN1 PP1 LN2 PP2 LN3 PP3 

Color 7.63 7.31 8.52 6.55 8.19 7.17 

Aroma 8.04 6.18 8.47 6.51 8.05 6.38 

Flavor 7.15 3.47 8.72 3.74 7.16 3.91 

Average 7.61 5.65 8.57 5.60 7.80 5.82 

 

จากการทดลองพบวา่ ในการทํา Sensory test ของตวัอย่างทัง้สอง โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบ 

Hedonic scale โดยตวัอย่างของวตัถดิุบมาตรฐาน (LN) จะดจูากระดบัการคัว่ทัง้สามระดบั ซึง่ผู้บริโภคให้คะแนน

ของวตัถดิุบท่ีคัว่ในระดบั คัว่กลาง สงูท่ีสดุ และจากตวัอย่างของวตัถดิุบจากการทดลอง (PP) ผู้บริโภคให้คะแนน

ของวตัถดิุบท่ีคัว่ในระดบั คัว่เข้ม สงูท่ีสดุ ในการเปรียบเทียบเบือ้งต้น การคัว่เมลด็กาแฟของวตัถดิุบมาตรฐาน ได้รับ

การยอมรับจากกลุม่ผู้บริโภค มากกวา่ การคัว่เมลด็กาแฟของวตัถดิุบจากการทดลอง  
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L* a* b* G 

กราฟแสดงค่า สี ของเมลด็กาแฟ ระหว่างวตัถุดบิมาตรฐานตามท้องตลาด และ วตัถุดบิทีไ่ด้จากการทดลอง 

ค่ัวอ่อน ทดลอง 

ค่ัวกลาง ทดลอง 

ค่ัวเข้ม ทดลอง 
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ค่ัวเข้ม มาตรฐาน 
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สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการหาคณุสมบติัทางกายภาพของเมล็ดกาแฟ เบือ้งต้นพบว่า เม่ือเมล็ดกาแฟผ่านกระบวนการคัว่ท่ี

ระดบัต่างๆแล้วจะมีค่าของขนาดเมล็ด พืน้ท่ีผิว เพ่ิมขึน้ตามระดบัของการคัว่ และมีความชืน้ นํา้หนักเมล็ด และ

ความหนาแน่นเนือ้ ลดลงตามระดบัของการคัว่ จากนัน้จึงนํามาศึกษาการยอมรับในตวัวตัถุดิบ พบว่า ผู้ทดสอบ

ยอมรับในวตัถุดิบมาตรฐานมากกว่าวตัถุดิบท่ีได้จากการทดลอง เป็นผลเน่ืองมาจากการคัว่เมล็ดกาแฟเบือ้งต้น 

อาจจะยังคัว่เมล็ดกาแฟได้สกุ อย่างไม่สม่ําเสมอได้ดีพอ เม่ือนําเมล็ดมาบด แล้วทําการเติมนํา้ ในการชงก่อนการ

ชิม พบวา่ นํา้กาแฟมีลกัษณะของสีนํา้กาแฟท่ียงัเจือจาง ยงัไมเ่ข้มเท่ากบัของวตัถุดิบมาตรฐาน และผู้ทดสอบยงัให้

ข้อเสนอแนะวา่ ในการคัว่ของวตัถดิุบท่ีได้จากการทดลอง กลิ่นของกาแฟคัว่ใช้ได้แล้ว  มีความใกล้เคียงกบัวตัถุดิบ

มาตรฐาน แตใ่นเร่ืองของรสชาติยงัออ่นและเจือจางกวา่ จงึควรปรับปรุงในสว่นตรงนีด้้วย 

 จากงานวิจยันีส้ามารถนําข้อมลูของคณุสมบติัทางกายภาพ ข้อมลูของการคัว่เบือ้งต้น และข้อมลูในการ

ทดสอบการยอมรับ ไปพฒันาและปรับปรุงในการออกแบบเคร่ืองจกัร และสร้างเคร่ืองต้นแบบในการคัว่เมล็ดกาแฟ 

เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกบัเมลด็กาแฟคัว่ ท่ีจดัจําหน่ายตามท้องตลาด 
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