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คุณสมบัตทิ างกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้ า ก่ อนคั่วและหลังคั่ว
Physical property of Robusta green coffee beans
before and after roasting.
พีระพงศ์ กัทลี1 และ เชาว์ อินทร์ ประสิทธิ์1
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บทคัดย่ อ
การคัว่ เมล็ดกาแฟ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่สําคัญกับวัตถุดิบเมล็ดกาแฟ เนื่องจากการคั่วโดยทั่วไป จะมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและการสูญเสียกลิ่นของเมล็ดกาแฟ ในงานวิจัยนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา
สมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟก่อนคัว่ และหลังคัว่ และศึกษาการคัว่ เมล็ดกาแฟเพื่อหาสภาวะ การคัว่ เบื ้องต้ น
เพื่อที่จะนําไปสู่การทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค โดยการทดลองพบว่าผลโดยรวมของความ กว้ าง, ยาว,หนา,
เส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (Geometric Mean Diameter) และ พื ้นที่ผิว เพิ่มมากขึ ้น และในส่วนของ
ความชื ้น นํ ้าหนักเมล็ด และความหนาแน่นรวม มีค่าลดลงตามระดับของการคัว่ ในส่วนนี ้ยังมีการทดลองคัว่ เมล็ด
กาแฟเบือ้ งต้ นเพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่ใกล้ เคียงกับวัตถุดิบมาตรฐาน (กาแฟลุงเหนอ) จึงได้ สภาวะการคัว่ ทังสามระดั
้
บ
โดยการปรับความร้ อนและควบคุมเวลาซึง่ สังเกตจากคุณภาพ สีของเมล็ดที่ได้ จากการคัว่ คือ คัว่ อ่อน,คัว่ กลาง และ
คัว่ เข้ ม ที่อุณหภูมิเมล็ดกาแฟ 179.6องศาเซลเซียส, 15นาที,198.4องศาเซลเซียส, 12นาที และ 217.7องศา
เซลเซียส,10นาที ตามลําดับ แล้ วนํามาหาคุณภาพเปรี ยบเทียบเพื่อการยอมรั บของทัง้ สองวัตถุดิบ ซึ่งผู้บริ โภคมี
แนวโน้ มที่จะยอมรับในวัตถุดิบมาตรฐานตามท้ องตลาดมากกว่าวัตถุดิบที่ได้ จากทดลอง
คําสําคัญ : การคัว่ เมล็ดกาแฟ, สมบัติทางกายภาพ, สภาวะการคัว่
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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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คํานํา
กาแฟเป็ นพืชที่อยู่ในตระกูล Rubiaceae family ซึง่ มีอยุ่ 2 สายพันธุ์ (species) ที่มีความสําคัญทางการค้ า คือ
C. arabica และ C. canephora โดย C. arabica จะรู้ จกั ในชื่อ อะราบิก้า และ C. canephora จะรู้ จกั กันในชื่อของ
โรบัสต้ า สําหรับกระบวนการผลิตกาแฟจะเริ่ มจากการนําเมล็ดมาทําความสะอาด กะเทาะเปลือก คัว่ บด บรรจุ ซึง่
กระบวนการเหล่านี ้จะมีสว่ นทําให้ องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟมีความแตกต่างกัน(จิรสวัสดิ์,2546)
กระบวนการคัว่ (roasting) เป็ นขันตอนในการผลิ
้
ตกาแฟสําเร็ จรู ป โดยในขันตอนนี
้
้จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่
เรี ยกว่า pyrolytic reaction ในเซลล์ของเมล็ดกาแฟเป็ นผลให้ ผนังเซลล์มีความหนาขึ ้น และมีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบทางเคมีเกิดขึ ้น ในขันตอนนี
้
้จะทําให้ ปริ มาณนํ ้าตาลและโปรตีนลดลงอย่างมากเนื่องจาก เกิดปฏิกิริยา
ควบแน่นระหว่าง หมูค่ าโบนิล ของนํ ้าตาล และหมูอ่ ะมิโน ของโปรตีน ทําให้ เกิดสารตัวกลางไม่คงตัวและสลายตัว
กลายเป็ นสารโมเลกุลเล็ก จํานวนมาก ที่วอ่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา จากนัน้ สารโมเลกุลเล็กที่วอ่ งไวเหล่านี ้ก็จะ
เกิดปฏิกิริยา polymerization พร้ อมทังปลดปล่
้
อย คาร์ บอนไดออกไซด์ และ สารระเหยง่ายออกมาเป็ นจํานวนมาก
โดย โพลิเมอร์ ที่เกิดขึ ้นจากปฏิกิริยา polymerization นี ้จะเรี ยกว่า malanoidins ซึง่ เป็ นสารที่มีโมเลกุล ขนาดใหญ่
มีสีนํ ้าตาล และมี ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ โดยสารชนิดนี ้จะทําหน้ าที่เป็ น pigment ทําให้ เกิดสีในกาแฟ
นอกจากนี ้ปฏิกิริยา pyrolytic reaction ที่เกิดขึ ้นยังทําให้ เกิด การสลายตัวของ กรดคลอโรเจนนิก ได้ สารโมเลกุล
เล็ก ระเหยง่าย ที่มีกลิน่ หอม เป็ นที่มาของกลิ่นในกาแฟ (สุนทร, 2549)
คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟ ก็เป็ นอีกปั จจัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการคัว่ ทังในส่
้ วนของขนาด
เมล็ด,นํ ้าหนักเมล็ด,และ ค่าความชื ้น ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้จะส่งผลต่อขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่ง และอายุการเก็บ
รักษา งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟก่อนคัว่ และหลังคัว่ และศึกษา
กระบวนการคัว่ เมล็ดกาแฟเพื่อหาสภาวะ การคัว่ เบื ้องต้ น เพื่อที่จะนําไปสูก่ ารทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค
10
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อุปกรณ์ และวิธีการ

1.วัตถุดบิ
ซื ้อเมล็ดกาแฟโรบัสต้ า (C. canephora) เมล็ดกาแฟดิบ กิโลกรัมละ 85 บาท และเมล็ดกาแฟที่ควั่ แล้ วทัง้
สามระดับ(คัว่ อ่อน,กลาง และเข้ ม)โดยสีของเมล็ดทังสามระดั
้
บนี ้ จะถูกใช้ เป็ นสีมาตรฐานในการทดลอง กิโลกรัมละ
233 บาท จาก ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร “กาแฟลุงเหนอ” โดยเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ ในถุงพลาสติก
ขนาด 9x12 นิ ้ว ในปริ มาณถุงละ 1 กิโลกรัม และเก็บรักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 24 องศาเซลเซียส
1

0

(A)
(B)
Fig. 1 (A) Green coffee beans Robusta. (B) Coffee beans roasted three levels.
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Mc = ความชื้นฐานเปี ยก (%w.b) (Moisture content)

a = ด้านที่ยาวตั้งฉากกับ b (cm)

ρb = ความหนาแน่นรวม (g/cm3) (Bulk density)

b = ด้านที่ยาวที่สุดของเมล็ด (cm)

ρs = ความหนาแน่นเนื้อ (g/cm3) (True density)

c = ด้านที่ต้ งั ฉากกับ a และ b (cm)

φ = ความเป็ นทรงกลม (Sphericity)

Dg = เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิ ต (cm)

Ms = มวลรวมของเมล็ด (g)

S = พื้นที่ผิว (cm²) (surface area)

Vs = ปริ มาตรเมล็ด (cm3) (volume of seed)

Vb = ปริ มาตรของภาชนะบรรจุ (ml)

Ma = นํ้าหนักเมล็ดกาแฟก่อนอบ (g)

Mb = นํ้าหนักเมล็ดกาแฟหลังอบ (g)

2. เครื่ องมือและวิธีวิเคราะห์
2.1 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของเมล็ดกาแฟ โดยนําเมล็ดกาแฟมาหาค่าความชื ้น

โดยการเอาไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 105 ºc เวลา 1 วัน บันทึกนํ ้าหนักก่อนและหลังอบ (ปานมนัสและคณะ, 2538) แล้ วหาความชื ้น
จากสมการที่ 1
(M − M )∗100

a
b
Mc
=
(1)
Ma
จากนันหาขนาด
้
ความกว้ าง (a), ยาว (b) และ สูง (c) โดยการวัดด้ วย เวอร์ เนียคาลิปเปอร์ (Kovet Japan) เพื่อนําไปคํานวณ
ค่าต่าง ๆ ดังนี ้

- หาขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ เชิงเรขาคณิต หรื อ Geometric Mean Diameter (GMD) (Mohsenin,1986) โดยหาได้ จาก
ค่าความกว้ าง (a) ความยาว (b) ความสูง (c) ของเมล็ดคูณกันแล้ ว ยกกําลังด้ วย 1/3 ดังในสมการที่ 2
=
(a b c) 1/3
(2)
Dg
- หาค่าความเป็ นทรงกลม (Sphericity) โดยหาได้ จากค่า GMD หารด้ วยค่าความยาว (b) ดังในสมการที่ 3
=
Dg / b
(3)
- หาปริ มาตรเมล็ด (Volume) (Edward, 1997) โดยหาได้ จากการนําค่าความกว้ าง (a) ความยาว (b) ความสูง (c) มาคิดดังใน
สมการที่ 4
φ

=
[(π a c) b2] / 6 [ 2b – (a c)1/2 ]
(4)
Vs
- หาพื ้นที่ผิว (Surface area) โดยหาได้ จากการนําค่า GMD มายกกําลัง 2 แล้ วคูณด้ วย ¶ ดังในสมการที่ 5
S
=
π(D g )2
(5)
- ความหนาแน่นรวม (Bulk Density) โดยการหาปริมาตรของภาชนะ จากนันบรรจุ
้
เมล็ดกาแฟลงในภาชนะดังกล่าวจนเต็ม
ภาชนะ ชัง่ หาค่ามวลเมล็ดกาแฟ นําค่าที่ได้ ไปหาในสมการที่ 6
ρb
=
Ms / Vb
- ความหนาแน่นเนื ้อ (True Density) โดยหาได้ จากการคํานวณ โดยใช้ สมการที่ 7

(6)

ρs

(7)

=

M 1 เมล็ด / V s

99

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

2.2 การศึกษาหาสภาวะที่ใช้ ในการคั่วเมล็ดกาแฟ ในการทดลองเบื ้องต้ น ของการหาสภาวะ การคัว่
เมล็ดกาแฟ จะใช้ การเปรี ยบเทียบสีของเมล็ดกาแฟโดยใช้ เมล็ดกาแฟตามท้ องตลาด “กาแฟลุงเหนอ”เป็ นมาตรฐาน
แล้ วคัว่ เมล็ดกาแฟโดยคัว่ ในหม้ อstainless จนได้ สที ี่ใกล้ เคียงกับวัตถุดิบมาตรฐานโดยการใช้
spectrophotometer(BYK Gardner USA)ในการวัดและเปรี ยบเทียบ จากนันบั
้ นทึกสภาวะของการคัว่ เมล็ดกาแฟ
โดยการจับเวลาสุดท้ าย ที่สีของเมล็ดกาแฟ เริ่ มใกล้ กบั สีเมล็ดกาแฟมาตรฐานมากที่สดุ ตรวจสอบอุณหภูมิเบื ้องต้ น
ด้ วย Infrared Thermometer(thermotrace 15005) จากนันรี
้ บตักเมล็ดกาแฟ ลงในกระบอกสุญญากาศจนเต็ม ปิ ด
ฝาที่เจาะรู ตรงกลางให้ สนิท แล้ วนํา Probe Thermometer(TTX100 GERMANY) วัดที่ตรงกลางของกระบอก
สุญญากาศ แล้ วบันทึกผลการทดลอง ซึง่ ใช้ อปุ กรณ์ในการทดลองเบื ้องต้ น ดังภาพที่ 2

(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 2 (A) Probe Thermometer (B) Infrared Thermometer (C) Vacuum Bottle (D) Spectrophotometer
2.3 การศึกษาการยอมรั บกาแฟคั่ว จากปั จจัยที่ศกึ ษาคือ กลิ่น (Aroma) และรสชาติ (Flavor) จะ
ทําการศึกษาโดยการใช้ วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยทัว่ ไป จะใช้ วิธีการทดสอบด้ วยการดูสีนํ ้ากาแฟ ดม
กลิ่น และชิมรสชาติของกาแฟร้ อน (กาแฟดํา) โดยกลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคเป็ นพนักงาน ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอี ้เหวิน ฟู๊ ด จํากัด และบริ ษัท จิงหลง จํากัด จํานวน 28 คน และผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
กับเจ้ าของบริ ษัท กรี นวัน ฟู๊ ด จํากัด 2 คน โดยการทดสอบการยอมรับจะเป็ นแบบ CLT (Central location test) ซึง่
ข้ อดีของการทดสอบใน CLT คือสามารถเรี ยกและคัดเลือกผู้ทดสอบได้ เป็ นจํานวนมาก และได้ ผ้ บู ริ โภคจริ ง มา
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ การแสดงผลทดสอบใช้ วิธีการให้ คะแนนความชอบที่มีตอ่ กาแฟร้ อน แบบ
hedonic scale ที่มีระดับคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 9 โดย 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สดุ และ 9 หมายถึง ชอบมากที่สดุ
(ไพโรจน์ ,2545) โดยมีวิธีการในการทดสอบดังนี ้ เตรี ยมวัตถุดิบ ที่ควั่ แล้ วทังหมด
้
6 ตัวอย่าง บรรจุในภาชนะที่
มิดชิด จากนัน้ ในการ ทดสอบ ต่อ 1 คนต่อ1 ครัง้ จะใช้ เมล็ดกาแฟจาก 6 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 10 กรัม ในการบด
เมล็ดกาแฟประมาณ 10 กรัมใช้ เวลาประมาณ 10 วินาที จนได้ เป็ นผงกาแฟหยาบ จากนันเทผงกาแฟลงในกระดาษ
้
กรอง แล้ วเทนํ ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 94 องศาเซลเซียส180 มิลลิลิตร จนได้ เป็ นกาแฟดําร้ อน จากนันจึ
้ งเริ่ มทําการ ชิม
และบันทึกผลความพึงพอใจในกลิ่น และ รสชาติ
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1.ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของเมล็ดกาแฟ
1.1 ผลการศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟดิบ สายพันธุ์ โรบัสต้ า โดยศึกษาผลของความชื ้น
, นํ ้าหนักเมล็ดกาแฟดิบ 100 เมล็ด, ความกว้ าง, ความยาว, ความหนา, ปริ มาตรเมล็ด, ความหนาแน่นเนื ้อ, ความ
หนาแน่นรวม, เส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต, พื ้นที่ผิว และความเป็ นทรงกลม ซึง่ No. of Observation คือ
จํานวนการทําซํ ้า และ Unit of Measurement คือ หน่วยของผลที่ศกึ ษา แสดงดังตารางที่ 1
Table 1. The physical properties of Robusta green coffee beans.
Robusta Coffee

Physical
properties

Unit of
Measurement

Max

Min

Average

Moisture

%

19.1

18.5

Weight

g

13.589

13.362

Width

cm

0.890

0.600

Length

cm

1.110

0.830

Thickness

cm

0.480

0.380

Volume

cm³

0.158

0.078

True Density

g/ml

0.985

0.913

Bulk Density

g/ml

0.727

0.719

GMD

cm

0.756

0.603

Surface area

cm²

1.796

1.144

Sphericity

%

79.6

63.5

18.700±0.22
13.502±0.19
0.727±0.31
0.947±0.38
0.433±0.20
0.111±0.12
0.928±0.34
0.723±0.25
0.670±0.16
1.413±0.19
70.90±0.13

จากการทดลองพบว่าเมื่อนําเมล็ดกาแฟดิบสายพันธุ์ โรบัสต้ ามาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ จะมี
ความชื ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 18.7±0.22% โดยหาความชื ้นจากสมการที่ 1 ทําการคัดเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่มีการเจาะของมอด
กาแฟ คัดมาจํานวน 100 เมล็ด พบว่ามีนํ ้าหนักรวม 13.502±0.19 กรัม จากนันใช้
้ เวอร์ เนียคาลิปเปอร์ วัด ความ
กว้ าง ความยาว ความหนาของเมล็ดกาแฟพบว่ามีขนาดเฉลี่ยคือ 0.727±0.31 0.947±0.38 และ 0.433±0.20
เซนติเมตร ตามลําดับ จากนันใช้
้ คํานวณหาค่า ตามสมการที่ 2 เพื่อหาค่า เส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต
(GMD) ได้ เป็ น 0.67±0.16 เซนติเมตร แล้ วนําค่า GMD ไปหาค่าความเป็ นทรงกลม (Sphericity) ดังสมการที่ 3 คือ
70.9±0.13 % จากนันใช้
้ สมการที่ 4 5 6และ 7 หาค่า ปริ มาตรเมล็ด พื ้นที่ผิว ความหนาแน่นรวม และความ
หนาแน่นเนื ้อ คือ 0.11±0.12 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1.41±0.19 ตารางเซนติเมตร 0.72±0.25 กรัมต่อมิลลิลิตร และ
0.928±0.34 กรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ
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1.2 ผลการศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟคัว่ ทังสามระดั
้
บ โดยได้ ศกึ ษาคุณสมบัติทาง
กายภาพที่เหมือนกับเมล็ดกาแฟดิบแสดงดังตารางที่ 2
Table 2. The physical properties of Robusta coffee beans at different degree of roasting.
Physical
properties

Unit of
Measurement

Moisture
Weight
Width
Length
Thickness
Volume
True Density
Bulk Density
GMD
Surface area
Sphericity

%
g
cm
cm
cm
cm³
g/ml
g/ml
cm
cm²
%

Degree of roasting
Light
Medium
Dark
roasting
roasting
roasting
5.12
12.880
0.767
0.951
0.465
7.100
0.999
0.507
0.716
1.613
75.5

4.21
11.070
0.775
1.027
0.476
7.100
0.934
0.427
0.725
1.653
72.7

4.10
10.830
0.885
1.132
0.538
9.750
0.674
0.305
0.805
2.049
71.2

จากการทดลองพบว่าเมื่อทําการคัว่ เมล็ดกาแฟ ค่าความชื ้นของเมล็ดกาแฟจะลดลงตามลําดับของการคัว่
คือคัว่ อ่อน,คัว่ กลาง และ คัว่ เข้ มที่ความชื ้น 5.12 %, 4.21 % และ 4.10 % และเมื่อวัดนํ ้าหนักของเมล็ดกาแฟทัง้
สามระดับ ค่านํ ้าหนักของเมล็ดกาแฟจะลดลงตามระดับของการคัว่ คือ คัว่ อ่อนที่ 12.88 กรัม, คัว่ กลางที่ 11.07 กรัม
และ คัว่ เข้ มที่ 10.83 กรัม นัน่ คือเมื่อค่าของความชื ้นลดลง ปริ มาณของนํ ้าหนักเมล็ดกาแฟก็จะลดลงตามไปด้ วย ใน
ด้ านของความหนาแน่นรวม (Bulk Density) และความหนาแน่นเนื ้อ(True Density)จะมีคา่ ลดลงจากเมล็ดกาแฟดิบและ
มีคา่ ลดลงตามระดับของการคัว่ ซึง่ จากค่าความหนาแน่นเนื ้อที่ลดลง ก็จะส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ
เมล็ดกาแฟคัว่ คือ จะมีลกั ษณะเมล็ดที่ กรอบ,เปราะและ แตกหักง่าย และในอีกลักษณะของขนาดเมล็ดโดยสังเกต
จากข้ อมูลของ ความกว้ าง ความยาว ความหนา ค่าเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต และ ค่าพื ้นที่ผิว พบว่า
เมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการคัว่ จะมีการเพิ่มขนาดของเมล็ดทังสามระดั
้
บของการคัว่
2.ศึกษาสภาวะที่ใช้ ในการคั่วเมล็ดกาแฟ
จากการศึกษาหาสภาวะเบื ้องต้ นที่ใช้ ในการคัว่ เมล็ดกาแฟ โดยการเปรี ยบเทียบสี ของเมล็ดกาแฟ
มาตรฐานตามท้ องตลาด กับ เมล็ดกาแฟคัว่ ที่ได้ จากการทดลองได้ ผลดังภาพที่ 3
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กราฟแสดงค่ า สี ของเมล็ดกาแฟ ระหว่ างวัตถุดบิ มาตรฐานตามท้ องตลาด และ วัตถุดบิ ทีไ่ ด้ จากการทดลอง
18.00
16.00
14.00

คั่วอ่ อน ทดลอง

12.00

คั่วกลาง ทดลอง
คั่วเข้ ม ทดลอง

10.00

คั่วอ่ อน มาตรฐาน

8.00

คั่วกลาง มาตรฐาน

6.00

คั่วเข้ ม มาตรฐาน

4.00
2.00
0.00

L*

a*

b*

G

Fig. 3 The comparison of the CIE system of color measurement of experiment roasted coffee beans and
commercial beans.
จากภาพที่ 3 เป็ นการแสดงค่าสี ที่ได้ จากการคัว่ ของวัตถุดิบมาตรฐาน กับ วัตถุดิบจากการทดลอง โดย
กําหนดให้ L* เป็ นค่าความสว่าง มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 – 100 a* ค่าบวกความเป็ นสีแดงสูง ค่าลบจะเป็ นสีเขียวสูง
ตามลําดับ b* ค่าบวกความเป็ นสีเหลืองสูง ค่าลบจะเป็ นสีนํ ้าเงินสูง และ G เป็ นค่าความมันวาว จากกราฟข้ างต้ น ค่า
สีที่ได้ จากการคัว่ ทังสามระดั
้
บของวัตถุดิบจากการทดลอง มีคา่ ที่ใกล้ เคียงกับสีของวัตถุดิบมาตรฐาน และได้ สภาวะ
ของการคัว่ ของวัตถุดิบที่ได้ จากการทดลอง ที่มีสี ที่ใกล้ เคียงกับวัตถุดิบมาตรฐาน จึงได้ สภาวะการคัว่ อ่อน,คัว่ กลาง
และคัว่ เข้ ม ที่อณ
ุ หภูมิ 179.6,198.4 และ 217.7 องศาเซลเซียส ใช้ เวลาคัว่ 15,12 และ 10 นาที ตามลําดับ
3.ศึกษาการยอมรั บกาแฟคั่ว
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
Color
Aroma
Flavor

Average

Light roast
LN1
7.63
8.04
7.15

7.61

PP1
7.31
6.18
3.47

5.65

Degree of roast
Medium roast
LN2
PP2
8.52
6.55
8.47
6.51
8.72
3.74

8.57

5.60

Dark roast
LN3
8.19
8.05
7.16

7.80

PP3
7.17
6.38
3.91

5.82

จากการทดลองพบว่า ในการทํา Sensory test ของตัวอย่างทังสอง
้
โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนน แบบ
Hedonic scale โดยตัวอย่างของวัตถุดิบมาตรฐาน (LN) จะดูจากระดับการคัว่ ทังสามระดั
้
บ ซึง่ ผู้บริ โภคให้ คะแนน
ของวัตถุดิบที่ควั่ ในระดับ คัว่ กลาง สูงที่สดุ และจากตัวอย่างของวัตถุดิบจากการทดลอง (PP) ผู้บริ โภคให้ คะแนน
ของวัตถุดิบที่ควั่ ในระดับ คัว่ เข้ ม สูงที่สดุ ในการเปรี ยบเทียบเบื ้องต้ น การคัว่ เมล็ดกาแฟของวัตถุดิบมาตรฐาน ได้ รับ
การยอมรับจากกลุม่ ผู้บริ โภค มากกว่า การคัว่ เมล็ดกาแฟของวัตถุดิบจากการทดลอง
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สรุปผลและเสนอแนะ

จากการหาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟ เบื ้องต้ นพบว่า เมื่อเมล็ดกาแฟผ่านกระบวนการคัว่ ที่
ระดับต่างๆแล้ วจะมีค่าของขนาดเมล็ด พืน้ ที่ผิว เพิ่มขึน้ ตามระดับของการคัว่ และมีความชืน้ นํา้ หนักเมล็ด และ
ความหนาแน่นเนือ้ ลดลงตามระดับของการคัว่ จากนัน้ จึงนํามาศึกษาการยอมรับในตัววัตถุดิบ พบว่า ผู้ทดสอบ
ยอมรั บในวัตถุดิบมาตรฐานมากกว่าวัตถุดิบที่ได้ จากการทดลอง เป็ นผลเนื่องมาจากการคัว่ เมล็ดกาแฟเบือ้ งต้ น
อาจจะยังคัว่ เมล็ดกาแฟได้ สกุ อย่างไม่สมํ่าเสมอได้ ดีพอ เมื่อนําเมล็ดมาบด แล้ วทําการเติมนํ ้า ในการชงก่อนการ
ชิม พบว่า นํ ้ากาแฟมีลกั ษณะของสีนํ ้ากาแฟที่ยงั เจือจาง ยังไม่เข้ มเท่ากับของวัตถุดิบมาตรฐาน และผู้ทดสอบยังให้
ข้ อเสนอแนะว่า ในการคัว่ ของวัตถุดิบที่ได้ จากการทดลอง กลิ่นของกาแฟคัว่ ใช้ ได้ แล้ ว มีความใกล้ เคียงกับวัตถุดิบ
มาตรฐาน แต่ในเรื่ องของรสชาติยงั อ่อนและเจือจางกว่า จึงควรปรับปรุ งในส่วนตรงนี ้ด้ วย
จากงานวิจยั นี ้สามารถนําข้ อมูลของคุณสมบัติทางกายภาพ ข้ อมูลของการคัว่ เบื ้องต้ น และข้ อมูลในการ
ทดสอบการยอมรับ ไปพัฒนาและปรับปรุ งในการออกแบบเครื่ องจักร และสร้ างเครื่ องต้ นแบบในการคัว่ เมล็ดกาแฟ
เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพใกล้ เคียงกับเมล็ดกาแฟคัว่ ที่จดั จําหน่ายตามท้ องตลาด
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