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บทความพิิเศษ
เรีียบเรีียงโดย: มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ
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ไม่่ว่่าจะเดิินไปที่่�ไหน ก็็เจอร้้านกาแฟเต็็มไปหมด นาน
หลายศตวรรษแล้้วที่่�เครื่่�องดื่่�มชนิิดนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักในหลากหลาย
อารยธรรมทั่่�วโลก ด้้วยกลิ่่�นรสที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์มีีเสน่่ห์์ดึึงดููดให้้
หลาย ๆ คนติิดอกติิดใจ บางคนถึึงขั้้น� เสพติิดจนขาดไม่่ได้้ ไม่่ว่า่ จะ
สแตนด์์รถเข็็น บููธขายเครื่่�องดื่่�มชงต่่าง ๆ ไปจนถึึงคาเฟ่่ชิิคๆ เก๋๋ ๆ
ที่่�มีีอยู่่�ทั่่ว� ทุุกที่่ใ� ห้้พวกเราเลืือกเพลิิดเพลิินได้้ตามใจชอบ วัันนี้้ผ� มอยาก
จะมาชวนคุุยเรื่่�องร้้านกาแฟชนิิดพิิเศษ หรืือ Specialty coffee
ซึ่ง่� ผมรู้้�สึกว่
ึ า่ มีีมากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ ในช่่วง 2-3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา จากช่่วงแรก ๆ
ที่่�เราจะเห็็นร้้านกาแฟพวกนี้้แ� ค่่ตามห้้างหรููใหญ่่ ๆ สนนราคาแสน
แพง ตั้้�งแต่่แก้้วละ 200 ถึึง 500 บาทหรืืออาจจะแพงกว่่านั้้�น  
แต่่เดี๋๋ย� วนี้้� เราสามารถหาร้้านกาแฟ Specialty coffee ดีี ๆ ได้้ทั่่ว� ไป
แม้้กระทั่่�งในตลาดนััด ลองนึึกภาพเราเดิินเข้้าไปสั่่�งกาแฟดริิป 
เอธิิโอเปีียร้้อน Single origin กัับบาริิสต้้าที่่�ยืืนดริิปกาแฟเก๋๋ ๆ
ในตลาดนััด คล้้าย ๆ กัับเมื่่อ� ก่่อน ที่่�คนเดิินไปสั่่�งช้้างกระทืืบโรงหนึ่่�ง
เป๊๊กจากซุ้้�มยาดองหน้้าตลาดครัับ
เสน่่ห์แ์ ละความเท่่เก๋๋ไก๋๋ที่่โ� ดดเด่่นของร้้านกาแฟ Specialty
coffee ก็็คือื การมีีเมล็็ดกาแฟมากมายหลายชนิิดให้้ลูกค้
ู า้ เลืือกดื่่�ม
ได้้ตามความชอบ แถมบางร้้านก็็มีีลูกู เล่่นให้้เราตื่่น� ตาตื่่น� ใจ เพราะ
มีีเครื่่อ� งไม้้เครื่่อ� งมืือและวิิธีีการสกััดกาแฟที่่�น่า่ สนใจ รวมถึึงการนำำ�
เสนอเครื่่อ� งดื่่ม� เมนููต่า่ งๆที่่�หลากหลายอีีกด้้วย การสั่่ง� กาแฟในร้้าน
Specialty coffee จึึงกลายเป็็นความท้้าทายและความสนุุกของ
นัักดื่่�มกาแฟอย่่างผม และทำำ�ให้้ผมเริ่่�มหััดสัังเกตความแตกต่่าง
ของกาแฟชนิิดต่่างๆ และตื่่น� เต้้นไปกัับการได้้ลองเมนููใหม่่ ๆ ทุุกครั้้ง�

เพื่่�อให้้สนุุกไปกัับกาแฟ  Specialty coffee เรามาทำำ�
ความรู้้�จัักเรื่่�องราวความเป็็นมาของกาแฟกัันสัักนิิดก่่อนดีีกว่่า
หลาย ๆ คนอาจจะเข้้าใจว่่าวััฒนธรรมการดื่่ม� กาแฟเกิิดที่่�ประเทศ
ในแถบยุุโรปอย่่างอิิตาลีี  บางคนคิิดว่่ากาแฟมีีถิ่่�นกำำ�เนิิดจากทวีีป
แอฟริิกา ที่่�จริิงแล้้ว กาแฟถืือกำำ�เนิิดขึ้้น� ในประเทศเอธิิโอเปีีย หรืือ
เมืือง Kaffa ในสมััยนั้้น�  มีีเรื่่อ� งเล่่าว่่าเมื่่อ� ประมาณ 800-850 ปีีก่อ่ น
คริิสตกาล คนเลี้้ย� งแพะคนหนึ่่�งนามว่่าคาลดีี (Kaldi) ได้้สังั เกตเห็็น
ฝููงแพะของเขา มีีพฤติิกรรมแปลกไปจากเดิิม กระโดดโลดเต้้นมากกว่่า
ปกติิ และเห็็นว่่าแพะของเขาได้้กินิ ผลเบอร์์รี่่สีี� แดงสดชนิิดหนึ่่�งเข้้าไป 
คาลดีีจึึงลองกิินผลเบอร์์รี่่นั้้� น� ดููบ้า้ งและพบว่่ามัันทำำ�ให้้เขารู้้�สึกึ สดชื่่น�
ตื่่น� ตััวเป็็นอย่่างมากแบบที่่�เขาไม่่เคยรู้้�สึึกมาก่่อน เขาจึึงเก็็บผลเบอร์์รี่่�
สีีแดงนั้้�นไปให้้คนในหมู่่�บ้้านได้้ลองกิิน เมื่่อ� ได้้ลองกิินแล้้ว ชาวบ้้าน
ทุุกคนก็็รู้้�สึกึ เช่่นเดีียวกัับเขาและพููดเป็็นเสีียงเดีียวกัันว่่านี่่�คือื ผลไม้้
ที่่�สวรรค์์ประทานมาให้้ ต่่อมา มีีนัักบวชรููปหนึ่่�งบัังเอิิญสัังเกตว่่า
เมล็็ดเบอร์์รี่่ที่่� ถู� กู เผาจนไหม้้เกรีียม มีีกลิ่่�นหอม จึึงได้้ลองนำำ�เอาเมล็็ด
เบอร์์รี่่ม� าบดและนำำ�ไปชงผสมกัับน้ำำ�ดื่่
� ม� และพบว่่าเครื่่อ� งดื่่ม� นี้้ช่� ว่ ยให้้
รู้้�สึกึ สดชื่่น�  มีีกำำ�ลังั วัังชา และกลายเป็็นต้้นกำำ�เนิิดของกาแฟ เครื่่อ� งดื่่ม�
ที่่�ชาวเอธิิโอเปีียนิิยมดื่่�มกัันตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา
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ผลเบอร์์รี่ส
่� ดของกาแฟ

ที่่�มา : http://www.smebiznews.com/2020/12/19/ตำำ�นานที่่�โลก-เกืือบ-ลืืม-yemen-mocha-coffee/

ถึึงแม้้กาแฟจะถููกค้้นพบโดยชาวเอธิิโอเปีีย  แต่่ผู้้�ที่่�เผยแพร่่
วััฒนธรรมการดื่่�มกาแฟให้้ชาวโลกได้้รู้้�จัักจนถึึงทุุกวัันนี้้� คืือพ่่อค้้าชาว
เยเมนในดิินแดนตะวัันออกกลางนี่่�เองครัับ จากการเดิินทางของพ่่อค้้า
อาหรัับที่่�เดิินทางไปค้้าขายในเอธิิโอเปีียและได้้พบกัับกาแฟเข้้า เขาจึึง
ได้้ลองเก็็บเมล็็ดกาแฟกลัับมาปลููกในประเทศเยเมน และลองเอาเมล็็ด
กาแฟซึ่่�งมีีลัักษณะคล้้ายถั่่�วมาต้้มน้ำำ��เพื่่�อดื่่�ม โดยเรีียกเครื่่�องดื่่�มนี้้�ว่่า
กาห์์วา (Qahwa) และค้้นพบว่่าการดื่่ม� กาห์์วาทำำ�ให้้สดชื่่น�  กระปรี้้ก� ระเปร่่า
และไม่่ง่่วงนอนจึึงกลายเป็็นที่่�ถููกอกถููกใจ และได้้รัับสมญาว่่าไวน์์แห่่ง
โลกอาหรัับ เนื่่�องจากมีีกรรมวิิธีีในการผลิิตด้้วยการหมัักบ่ม่ ผลไม้้คล้้าย
ไวน์์  ต่่อมามีีผู้้�คิิดค้้นสููตรกาแฟใหม่่ ๆ มากมายด้้วยการเติิมเครื่่�องเทศ 
สมุุนไพรต่่างๆเพื่่�อแต่่งกลิ่่�นและรสชาติิให้้หลากหลาย อย่่างเช่่นอบเชย 
กานพลูู กระวาน โปยกั๊๊�ก จนกระทั่่�งได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดถึึงขั้้น� ถููกยกให้้
เป็็นเครื่่�องดื่่�มศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�ชาวอาหรัับหวงแหนและพยายามผููกขาดทาง
การค้้าเป็็นเวลานานนัับร้้อยปีี
การทำำ�ไร่่และการค้้าขายกาแฟเชิิงพาณิิชย์์ในช่่วงแรก เริ่่ม� ขึ้้น� ที่่�
ประเทศเยเมน โดยใช้้ท่า่ เรืือเมืืองมอคค่่า (Mokha port ซึ่ง่� ต่่อมาถููกนำ�ำ
ชื่่�อมาใช้้เป็็นชื่่�อเรีียกกาแฟเยเมน Mocca Coffee หรืือเมนููกาแฟผสม
ช็็อคโกแลตที่่�เราคุ้้�นเคยในปััจจุุบััน) เป็็นศููนย์์กลางการจำำ�หน่่ายกาแฟ
ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งศตวรรษที่่� 15 โดยเยเมนจะส่่งออกเพีียงเมล็็ดกาแฟที่่�คั่่ว� แล้้ว
เท่่านั้้�น เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ไปขยายพัันธุ์์�ต่อ่ จนกระทั่่�งช่่วงศตวรรษที่่� 17
กลุ่่�มนัักล่่าอาณานิิคมชาวดััทช์์ได้้ลัักลอบนำำ�เอาเมล็็ดกาแฟจากเยเมน
ผ่่านประเทศอิินเดีีย ศรีีลัังกา เพื่่�อนำำ�ไปปลููกในประเทศอาณานิิคมของ
พวกเขาในสมััยนั้้น�  จึึงเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการกระจายการปลููกและค้้าขาย
กาแฟจนเป็็นที่่�นิยิ มทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็วในเวลาต่่อมา

ความนิิยมดื่่ม� กาแฟเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วทั่่�วโลก และ
กลายเป็็นพืืชเศรษฐกิิจในหลายๆภููมิภิ าคถึึงขั้้น� ที่่�เกิิดการแทรก
แซงจากรััฐบาลในหลายประเทศ ทั้้�งประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับหลััก
ศาสนา ถููกกล่่าวหาว่่าเป็็นเครื่่�องดื่่�มของปิิศาจ หรืือประเด็็น
เกี่่ย� วกัับการแข่่งขัันทางการค้้ากัับสิินค้้าท้้องถิ่่น�  ทำำ�ให้้รัฐั บาล
บางประเทศในยุุคนั้้�นพยายามกีีดกัันการบริิโภคกาแฟ แต่่สุดุ ท้้าย
ก็็ไม่่สามารถต้้านทานกระแสความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ ด้ว้ ย
เหตุุนี้้� ทำำ�ให้้มีีผู้้�ปลููกและพััฒนาสายพัันธุ์์�กาแฟทั่่�วโลก  และ
สร้้างสรรค์์เอกลัักษณ์์พิิเศษของกาแฟสายพัันธุ์์�ต่่าง ๆ กว่่า
6,000 สายพัันธุ์์� ในแต่่ละท้้องถิ่่�นให้้พวกเราได้้เลืือกดื่่�มกััน
ผมเชื่่อ� ว่่ามีีนัักดื่่ม� ที่่�ชื่่น� ชอบกลิ่่�นรสของกาแฟหลาย ๆ คน
ที่่�ต้้องประสบปััญหาปวดหััวกัับการเลืือกกาแฟเวลาที่่�เดิินเข้้า
ไปในร้้าน Specialty coffee เพราะนอกจากจะถููกจู๋๋�โจมด้้วย
กลิ่่�นหอมตลบอบอวลภายในร้้านแล้้ว ยัังต้้องเจอกัับคลัังแสง
เมล็็ดกาแฟนานาชนิิดเรีียงรายอยู่่�บนชั้้�น แถมบางร้้านยัังมีี
อุุปกรณ์์กลั่่น� กาแฟละลานตา จนอยากจะถอยหนีีออกมาตั้้ง� หลััก
กัันแทบไม่่ทััน ผมเองก็็เคยตกอยู่่�ในสถานการณ์์น่่ากระอััก
กระอ่่วนแบบนั้้�นมาก่่อนเหมืือนกัันครัับ แต่่หลัังจากที่่�พยายาม
ทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าอย่่างหนัักมาหลายเดืือน วัันนี้้ผ� มพร้้อมที่่�
จะให้้คำำ�แนะนำำ�เล็็ก ๆ น้้อย ๆ มาฝากพวกเราเอาไว้้รัับมืือกัับ
บาริิสต้้ากัันครัับ

ภาพแสดงประวััติิเส้้นทางการกระจายเมล็็ดกาแฟในยุุคแรกเริ่่�ม
ที่่�มา : Specialty Coffee Association of America
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พอเรารู้้�จัั กก ารจำำ � แนกกลิ่่� น และรสของกาแฟแล้้ ว
ขั้้น� ตอนที่่� 3 คืือการสัังเกตครัับ เมื่่อ� รวมเอาข้้อมููลจากบาริิสต้้า และ
ความรู้้�เรื่่อ� ง Coffee flavour wheel มาแล้้ว เราก็็ต้อ้ งลองชิิมและ
ลองหััดแยกแยะกลิ่่�นและรสของกาแฟครัับ อาจจะขอใช้้ตัวั ช่่วยจาก 
Taste note ซึ่่�งก็็คืือข้้อความที่่�อธิิบายลัักษณะเด่่นของกาแฟแต่่
ละตััวส่่วนมากจะระบุุไว้้ข้้างถุุงเมล็็ดกาแฟคั่่�ว ซึ่�่งร้้าน Specialty
coffee จะมีี Taste note ของกาแฟที่่�ขายบอกไว้้อยู่่�แล้้วครัับ เมื่่อ�
ชิิมแล้้ว จำำ�แนกกลิ่่�นรสแล้้ว ก็็จำ�ำ เอาไว้้ครัับ ว่่าเราชอบหรืือไม่่ชอบ
อะไร เพื่่�อให้้เพลิินเพลิินไปกัับมิิติิที่่�หลากหลายของกาแฟยิ่่�งขึ้้�น
ผมขอเสนอทริิคที่่�น่า่ สนใจที่่�ผมไปเจอมาฝากครัับ โดยขอให้้เครดิิต
เจ้้าของทริิค คุุณหมููจากร้้าน Bottomless Coffee Roaster ครัับ
คุุณหมููแนะนำำ�ว่่า การแยก Taste note ของกาแฟสำำ�หรัับมืือใหม่่
ควรเริ่่�มจากรสชาติิในกลุ่่�มผััก-ผลไม้้ที่่�เราคุ้้�นชิินก่่อน จะทำำ�ให้้เห็็น
ภาพได้้ง่่ายขึ้้�น อาจจะลองเทีียบสีีของผลไม้้ เช่่น
Coffee Flavour Whee,

ที่่�มา : Specialty Coffee Association of America

คำำ�แนะนำำ�แรกของผมคืือ เราต้้องรู้้�ก่อ่ นว่่าเราชอบดื่่ม� กาแฟ
รสไหน สำำ�หรัับผมการแบ่่งรสกาแฟแบบง่่ายที่่�สุุดคืือกาแฟขมกัับ
เปรี้้ย� ว ซึ่ง่� แน่่นอนว่่าเราสามารถแบ่่งกลิ่่�นและรสของกาแฟให้้ละเอีียด
ย่่อยลงไปได้้อีีกมาก แต่่จุดุ เริ่่ม� ต้้นแรกน่่าจะเริ่่ม� จากขม/เปรี้้ย� วก่่อน
ครัับ ขั้้�นตอนต่่อไป แนะนำำ�ให้้สาวๆแต่่งหน้้าทาปากให้้ดูดีี 
ู แล้้วเดิิน
เข้้าไปหาบาริิสต้้าได้้เลย  เพราะบาริิสต้้าเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อััธยาศััยดีี 
ยิ้้ม� แย้้มและเป็็นมิิตรกัับทุุกคนครัับ ยิ่่�งถ้้าเราถามเขาเรื่่อ� งกาแฟแล้้ว
พวกเขาจะเหมืือนหนุ่่�มน้้อยวััยใสที่่�โดนสาวที่่�แอบชอบอยู่่�เดิินเข้้ามา
บอกรัักเลยครัับ วิินาทีีนั้้�น พวกเขาจะพรั่่ง� พรููนำ�ำ เสนอตััวตนของเขา
ออกมา (ซึ่่�งแน่่นอนครัับ ผมหมายถึึงเรื่่�องกาแฟ) เราสามารถบอก
บาริิสต้้าของเราได้้ ว่า่ เราชอบดื่่ม� กาแฟแบบไหน เปรี้้ย� ว/ขม มากน้้อย 
อย่่างไร และเพื่่�อให้้เราดูู Cool ขึ้้�นมาอีีกนิิด ผมขอนำำ�เสนอ Coffee
Taste Wheel ให้้ได้้รู้้�จักกั
ั นั ครัับ เนื่่�องจากเมล็็ดกาแฟแต่่ละชนิิดมีี
กลิ่่�นและรสที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการควบคุุม
คุุณภาพของกาแฟ สมาคม Specialty Coffee Association of
America จึึงได้้ทำ� 
ำ Coffee Taste Wheel ขึ้้�นเพื่่�อช่่วยการจำำ�แนก
กลิ่่�นและรสของกาแฟให้้ชััดเจนมากขึ้้�น

มะนาว เทีียบเป็็นสีีเขีียว เเน่่นอนว่่ารสเปรี้้ย� ว
และบางครั้้�งก็็เข็็ดฟััน

สิ่่�งที่่�เปรี้้�ยวน้้อยกว่่ามะนาวคืือ เลมอน ก็็เป็็น
สีีเหลืือง มีีกลิ่่�นหอมเป็็นเอกลัักษณ์์

ถััดมาเริ่่�มหวาน ส้้ม ก็็เทีียบเป็็นสีีส้้ม

แอปเปิ้้�ลแดง ให้้รสหวาน เทีียบเป็็นสีีแดง
(ถ้้าเป็็นแอปเปิ้้�ลเขีียว จะอยู่่�โทนเขีียว เพราะ
เปรี้้�ยวกว่่าแอปเปิ้้�ลเเดง )

องุ่่�นแดง จะฉ่ำำ�� หวาน
(ถ้้าเป็็นองุ่่�นเขีียว ก็็เปรี้้ย� วกว่่าองุ่่�นแดง)
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เราสามารถไล่่โทนสีีผลไม้้ตั้้�งแต่่เขีียว-เหลืือง-ไปจนแดง-แดงก่ำำ��-แดงเข้้ม ส่่วนเรื่่�องรสชาติิ ก็็จิินตนาการตามว่่ารสชาติิในผลไม้้
กลุ่่�มสีีเขีียว ซึ่่�งเปรี้้�ยวกว่่าสีีแดง จากนี้้�ไป เวลาดื่่�มกาแฟแล้้วรู้้�สึึกเปรี้้�ยว เราก็็อย่่าเพิ่่�งจบที่่�คำำ�ว่่า ‘เปรี้้�ยว’ แต่่ให้้ลองนึึกดููว่่าเปรี้้�ยวแบบไหน
อาจเป็็นเปรี้้�ยวมะนาว เปรี้้�ยวองุ่่�นเขีียว หรืือเปรี้้�ยวเจืือหวานแบบเลมอนก็็ได้้ ส่่วนใครดื่่�มแล้้วได้้กลิ่่�นเเน่่นๆ หนัักๆ เหมืือนกลิ่่�นหมััก 
ก็็ให้้นึึกถึึงสีีโทนสีีเข้้ม ๆ เอาไว้้ ซึ่่�งแยกไปได้้อีีกว่่าเหมืือนกลิ่่�นหมัักไวน์์ แล้้วทีีนี้้� พอเราเห็็นฉลากเมล็็ดกาแฟคั่่�วที่่�ระบุุ Taste note เอาไว้้
เราก็็พอจะเดาได้้แล้้วว่่า รสชาติิของเมล็็ดนั้้�นๆ น่่าจะเป็็นอย่่างไร และเรายัังสามารถเลืือกดื่่�มกาแฟที่่�ถูกู ใจเราได้้อีีกด้้วย จากหลัักการของ
Flavour wheel แต่่ทั้้ง� นี้้ ทั้้
� ง� นั้้�น Taste note บนหน้้าฉลากเป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�เท่่านั้้�นนะครัับ กลิ่่�นและรสชาติิของกาแฟที่่�ดื่่ม� ขึ้้น� กัับปััจจััย
อื่่�น ๆ อีีกมากมาย ซึ่�ง่ จะขอเก็็บไว้้เล่่าในตอนหน้้าครัับ :)
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�จะต้้องระวัังก็็คืือ กลิ่่�นรสที่่�ชวนให้้หลงใหลของกาแฟ  แม้้การดื่่�มกาแฟในปริิมาณที่่�พอเหมาะต่่อวััน จะมีีส่่วนในการ
เสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีี อย่่างเช่่นการช่่วยเพิ่่�มอััตราการเผาผลาญในร่่างกาย มีีส่่วนในการลดน้ำำ�� หนัักส่ว่ นเกิิน ทำำ�ให้้สดชื่่น� กระฉัับกระเฉง การ
เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการออกกำำ�ลังั กาย ช่่วยกระตุ้้�นการไหลเวีียนของเลืือด แต่่การดื่่ม� กาแฟในปริิมาณมากเกิินไปก็็อาจจะก่่อให้้เกิิดผลเสีียต่่อ
ร่่างกายได้้เช่่นกััน อย่่างเช่่นอาการนอนไม่่หลัับ ใจสั่่น�  ปวดศีีรษะ ภาวะการเสพติิดคาเฟอีีน หรืือโรคอื่่น� ๆอย่่างโรคกระเพาะหรืือกระดููกพรุุน
จึึงควรดื่่�มแต่่พอดีีซึ่่�งทางการแพทย์์แนะนำำ�ว่่าไม่่ควรดื่่�มกาแฟเกิินวัันละ 2 แก้้ว ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพร่่างกายของแต่่ละบุุคคลด้้วยนะครัับ
และก่่อนจะจากกัันในฉบัับนี้้ ผ
� มอยากขอขอบคุุณร้า้ นกาแฟ Coffee King สาขาตลาดละลายทรััพย์์ รัชั ดาซอย 4 ที่่�ให้้คำ�ำ แนะนำำ�
และบทความต่่างๆเกี่่ย� วกัับกาแฟมาให้้ผมอ่่าน รวมถึึงประสบการณ์์สนุุกๆทุุกครั้้ง� ที่่�ไปเยืือนครัับ ถ้้าหากใครมีีโอกาสได้้แวะเวีียนมาแถว ๆ
รััชดาช่่วงวัันจัันทร์์-ศุุกร์ก็์ ล็ องแวะไปทัักทายบาริิสต้้าได้้นะครัับ ที่่�ร้า้ นมีีเมล็็ดกาแฟให้้เลืือกเยอะมาก น่่าจะประมาณสิิบกว่่าชนิิดทุุกวันั ใน
ราคาเริ่่�มต้้นที่่�ถูกู จนไม่่อยากเชื่่�อว่่านี่่�คืือร้้าน Specialty coffee แถมยัังสามารถเลืือกได้้ด้้วยว่่าเราอยากสกััดกาแฟแบบไหน เพราะมีีทั้้�ง
Espresso Machine, Tower Drip, Syphon, Hot drip, Aero Press เยอะแยะไปหมด บาริิสต้้าใจดีีเต็็มใจอธิิบายทุุกเมนููครัับ (เชีียร์์ขนาดนี้้�
ไม่่มีีค่่าโฆษณานะครัับ แต่่บัังเอิิญเป็็นร้้านที่่�ชอบจริิงๆ เลยอยากให้้ไปลองกััน)
ฉบัับหน้้า ผมจะมาเล่่าต่่อครัับว่่าวิิธีีการสกััดกาแฟด้้วยอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ และเทคนิิคที่่�บาริิสต้้าเค้้าใช้้เพื่่�อรัังสรรค์์เมนููกาแฟ
หอมๆ ให้้เราดื่่�ม มัันมีีความแพรวพราวขนาดไหน และแน่่นอนว่่าจะนำำ�เสนอประโยชน์์และโทษของกาแฟที่่�ควรรู้้�เอาไว้้ด้้วย  แต่่ตอนนี้้�
ผมขอตััวไปจิิบกาแฟก่่อนนะครัับ เจอกัันใหม่่ฉบัับหน้้า สวััสดีีครัับ

ภาพบรรยากาศนารัก ๆ ภายในราน Coffee King
ที่เต็มไปดวยยุทโธปกรณทรงแสนยานุภาพของบาริสตาทั้ง 2 คน
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