บทความพิิเศษ
เรีียบเรีียงโดย: มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

วัวัันนนนี้้�ี้รรัับับกาแฟอะไรด
กาแฟอะไรดีีีคครัรัับบ?? ตอนท
ตอนที่่�ี่ 22
สวััสดีีพลพรรคนัักดื่่�ม :D อย่่าเพิ่่�งตกใจนะครัับ ผมไม่่ได้้
มาชวนชนแก้้ว ดื่่�มของมึึนเมาในวารสารทางการแพทย์์นะ วัันนี้�ยั้ ัง
คงเป็็นเรื่่�องราวของกาแฟต่่อจากเล่่มที่่�แล้้ว มีีคุุณผู้้�อ่่านทัักมาถาม
ผมว่่า ปกติิไม่่ใช่่คนที่่�ดื่่�มกาแฟ แต่่อ่่านแล้้วอยากจะลองเดิินเข้้าไป
สั่่�งกาแฟสัักแก้้ว ควรจะสั่่�งเมนููไหนดีี  ซึ่่�งบัังเอิิญตรงกัับใจของผม
พอดีีครัับ ผมตั้้ง� ใจว่่าในเล่่มนี้้ ผ
� มอยากจะมาชวนคุุณผู้้�อ่า่ นลองกาแฟ
เมนููต่่างๆด้้วยกััน  แล้้วใครชอบแบบไหน ก็็อย่่าลืืมมาเล่่าสู่่�กัันฟััง
บ้้างนะครัับ
เมื่่อ� ก่่อนนี้ ก
�้ าแฟถููกมองเป็็นเพีียงเครื่่อ� งดื่่ม� กระตุ้้�นสมอง
ในมื้้�อเช้้า จนกระทั่่�งระยะหลััง มีีการพััฒนาเรื่่อ� งคุุณภาพของกาแฟ 
เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การดููถิ่่นกำ
� �ำ เนิิด วิิธีีการปลููก การเก็็บเกี่่ย� ว การบ่่ม การคั่่ว�
การบด และการชง (หรืือสกััด) เรีียกได้้ว่า่ ต้้องใส่่ใจพิิถีีพิถัิ นั ในทุุก ๆ
ขั้้น� ตอนกว่่าจะมาเป็็นกาแฟให้้เราดื่่ม� หนึ่่ง� แก้้วทำำ�ให้้สามารถยกระดัับ
จากการเป็็นแค่่เครื่่�องดื่่�มกระตุ้้�นสมอง กลายมาเป็็นการเสพเพื่่�อ
ความสุุขสุุนทรีีย์์ของหลาย ๆ คน
ก่่อนที่่�จะไปถึึงการเลืือกเมนููกาแฟ ขอให้้ผมได้้แนะ
นำำ�ให้้ได้้รู้้�จัักกัับเมล็็ดกาแฟที่่�นิิยมดื่่�มกัันก่่อนดีีกว่่า โดยขอเริ่่�ม
จากฝั่่�งทวีีปอััฟริิกาต้้นกำำ�เนิิดของกาแฟอย่่างกาแฟเอธิิโอเปีีย
ลัักษณะเด่่นของกาแฟเอธิิโอเปีียคืือ มีีรสชาติิที่ซั�่ บซ้
ั อ้ นหลากหลาย
อย่่างชััดเจน มีีความเปรี้้�ยวแบบผลไม้้ มะกรููด พีีช กลิ่่�นหอมดอกไม้้
ไปจนถึึงผลไม้้เคลืือบน้ำำ��ตาลขึ้้�นอยู่่�กัับกรรมวิิธีีในการบ่่ม ที่่�ผู้้�ผลิิต
ต้้องการจะดึึงรสสััมผััสแบบไหนออกมาจากเมล็็ด กาแฟเคนย่่าก็็เป็็น
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� อ�่ เสีียงและมีีเมล็็ดกาแฟคุุณภาพสููง ลัักษณะ
อีีกแหล่่งหนึ่่ง� ของโลกที่่มีีชื่
เด่่นของกาแฟเคนย่่าคืือความสดชื่่�นที่่ซั� บซ้
ั อ้ นของเบอร์์รี่ห�่ รืือผลไม้้
ความหวานและเปรี้้�ยวที่่ชั� ดั เจนคล้้ายกัับกาแฟแทนซาเนีีย แต่่กาแฟ
เคนย่่าอาจจะมีีความชุ่่ม� ฉ่ำำ�น้
� อ้ ยกว่่า อีีกหนึ่่ง� ประเทศที่่มีีก
� าแฟน่่าสนใจ
คืือหาแฟรวัันดา ที่่�มีีความเด่่นของรสผลไม้้และความสดชื่่�นของ
แอปเปิ้้ล� แดงหรืือองุ่�น่ แดงเป็็นเอกลัักษณ์์
ข้้ามมาฝั่่�งทวีีปเอเชีียในบ้้านเรา
กัันบ้้าง กาแฟที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในทวีีปเอเชีีย
ของเราที่่�มีีชื่่�อเสีียงขจรกระจายข้้ามภพที่่�
คุ้้�นเคยกัันได้้แก่่ กาแฟอิินโดนิิเซีีย ซึ่่ง� มีีกาแฟ
ขี้้ช� ะมดที่่มีีชื่
� อ�่ เสีียง มีีรสและกลิ่่�นที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ที่เ�่ กิิดจากการหมััก
ในกระเพาะอาหารของสััตว์์ที่กิ�่ นผล
ิ เบอร์์รี่ก�่ าแฟเข้้าไปและเก็็บเอา
มููลที่่�ถ่่ายออกมาล้้างเพื่่�อเก็็บเมล็็ดผลกาแฟส่่วนที่่�ไม่่ย่่อยมาผ่่าน
กระบวนการผลิิตต่่อไป ทำำ�ให้้กาแฟมีีบอดี้้ที่� ห�่ นััก มีีกลิ่่นดิ
� น 
ิ ไม้้ และ
เครื่่อ� งเทศกัับความเปรี้้�ยวเล็็กน้อ้ ย กาแฟปาปััวนิิวกิินีี มีีความหวาน
มัันเนยที่่�ซัับซ้้อนเป็็นจุุดเด่่น สุุดท้้ายคืือกาแฟเยเมน  ที่่�ผมได้้
กล่่าวถึึงในเล่่มที่่แ� ล้้วไว้้ยาวเหยีียด ลัักษณะเด่่นของกาแฟเยเมนคืือ
ความแรง ซัับซ้้อนและกลิ่่�นฉุุน  ซึ่่�งเป็็นเอกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนกาแฟ
อื่่น� ใดในโลก ทำำ�ให้้บางคนอาจจะไม่่ชอบกาแฟนี้้เ� ลย ในขณะที่่บ� างคน
ชื่่นช
� อบมากๆ ส่่วนกาแฟที่่ปลู
� กู ในไทย ส่่วนมากจะมีีอยู่่�สองแหล่่ง
ใหญ่่ ๆ คืือที่่ปลู
� กท
ู างภาคใต้้ สายพัันธุ์์�โรบััสต้้า ที่่มีี� ความเข้้มขมและ
� กู ในภาคเหนืือ(และภาคอีีสานบางส่่วน)
กลิ่่�นสโมคที่่ชั� ดั เจน กัับที่่ปลู
คืือกาแฟอาราบิิก้้า สายพัันธุ์์� Bourbon และ Caturra  ซึ่่�งมีีแหล่่ง
กำำ�เนิิดมาจากประเทศบราซิิล มีีรสเปรี้้�ยวเบอร์์รี่เ�่ ล็็กน้อ้ ย และมีีกลิ่่�น
ช็็อคโกแลต คาราเมลหรืือถั่่ว� บาง ๆ บอดี้้�ไม่่หนัักมาก จึึงเป็็นกาแฟ
ที่่ดื่� ่�มง่่าย
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ทวีีปที่่มีีก
� ารส่่งออกกาแฟมากที่่�สุุดในโลกคืือกลุ่่ม� ประเทศใน
ทวีีปอเมริิกา ประเทศบราซิิล  เป็็นผู้้�ส่่งออกกาแฟอัันดัับหนึ่่�งของโลก
มีีส่่วนแบ่่งการตลาดสููงถึึง 1 ใน 3 ของโลก โดยภาพรวมจึึงเป็็นการผลิิต
เชิิงอุุตสาหกรรม ที่่ไ� ม่่ได้้เน้้นเรื่อ�่ งของคุุณภาพเหมืือนกาแฟในประเทศอื่่น 
�
กาแฟบราซิิลเป็็นกาแฟที่่ร� สชาติิกลาง ๆ ไม่่เด่่นชัดั ไปในทางใดทางหนึ่่ง�
กาแฟโคลอมเบีียเป็็นอีีกหนึ่่ง� ตลาดที่่เ� ติิบโตอย่่างรวดเร็็ว มีีการควบคุุม
คุุณภาพการผลิิตที่่เ� ข้้มงวด มีีรสชาติิที่ห�่ ลากหลาย ทั้้�งรสหวานของผลไม้้
และแยม หรืือรสที่่ห� นัักและมีีรสช็็อคโกแลตและวนิิลา ขึ้้น� อยู่่�กับภู
ั มิู ภิ าค
ที่่ผลิ
� ิต กาแฟเอลซััลวาดอร์์ มีีชื่่�อเสีียงเรื่่�องความหวานและความสมดุุล 
มีีรสเปรี้้�ยวเล็็กน้อ้ ย มีีกลิ่่�นหอมผลไม้้อย่่างองุ่�น่ แห้้ง เหมาะสำำ�หรัับการดื่่ม�
เป็็นกาแฟดำำ� กาแฟกััวเตมาลา ขึ้้�นชื่อ�่ เรื่่อ� งความมีีรสชาติิที่ห�่ ลากหลาย
ตั้้�งแต่่มีีบอดี้้�น้้อย หวานมาก มีีรสผลไม้้ที่ซั่� ับซ้้อน ไปจนถึึงมีีบอดี้้�หนััก 
เข้้มข้้นและมีีรสช็็อคโกแลต และสำำ�หรัับคนที่่�ชอบกาแฟรสเปรี้้�ยว
ผมขอแนะนำำ � ให้้ ล องกาแฟฮอนดูู รัั ส ที่่ � มีี รสกลิ่่� นผล ไม้้ ห ลายมิิ ติิ
ฉ่ำำ�� ไวน์์และความเปรี้้�ยวที่่โ� ดดเด่่น และขอเสนอกาแฟคอสตาริิก้า้ เป็็นตัวั
ปิิดท้้ายของวัันนี้้ ก
� าแฟนี้้มีีบ
� อดี้้ที่� เ�่ บาบางและรสชาติิสะอาด ไม่่ซับซ้
ั อ้ น 
เปรี้้�ยวแบบส้้มเล็็กน้้อย มีีรสหวาน ดื่่�มง่่ายครัับ
หลัังจากการเลืือกเมล็็ดกาแฟ ผมจะขอข้้ามขั้้น� ตอนการเก็็บเกี่่ย� ว
บ่่ม หมััก ไปที่่�วิธีีก
ิ ารชงเลยนะครัับ ตอนนี้้�ผมเชื่่�อว่่าหลาย ๆ คนน่่าจะ
มีีเมนููที่อ�่ ยากลองในใจกัันบ้า้ งแล้้ว เตรีียมเงิินใน E-Wallet ไว้้ 100-200 บาท 
แล้้วตามผมมาเลยครัับ 

ที่่�มา : https://visionsespresso.com/wmf-espresso-superautomatic-espresso-machine/

สำำ�หรัับการชงหรืือการสกััดกาแฟ ส่่วนใหญ่่เราจะเห็็นเจ้้าเครื่่�องนี้้�ที่่�
ร้้านกาแฟส่่วนใหญ่่มัักจะต้้องมีี ก็็คืือเครื่่�อง Espresso machine
หน้้าที่่�ของมัันก็็ตามชื่่�อครัับ

ที่่�มา : https://scribblerscoffee.com/blogs/news/espresso-based-drinks

คืือไว้้สำ�ำ หรัับทำ� 
ำ Espresso shot ซึ่่ง� ก็็คืือการสกััดเอาสารและ
น้ำำ�มั
� นั จากเมล็็ดกาแฟออกมา 1 ช็็อตหรืือประมาณ 30 มิิลลิลิิ ติ ร
ภายในระยะเวลาประมาณ 27-29 วิินาทีี ด้้วยแรงดัันน้ำ�ร้
ำ� ้อน
ที่่�ถููกควบคุุมไว้้อย่่างดีี ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ที่่�ประมาณ 94 ถึึง 97
องศาเซลเซีียส ที่่�แรงดัันไม่่ต่ำำ��กว่่า 9 บาร์์ ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�เหมาะ
สำำ�หรัับการดึึงรสชาติิที่่�ดีีที่่�สุุดของกาแฟ ทำำ�ให้้ได้้กลิ่่�นและรส
ของกาแฟตรงตาม Character ของเมล็็ดกาแฟนั้้�น ๆ มากที่่สุุ� ด
จนมีีศััพท์์ที่่�เรีียกกัันในหมู่่�นัักดื่่�มกาแฟว่่า Perfect shot และ
บาริิสต้้าก็็จะนำำ�เอาเอสเพรสโซ่่ ช็อ็ ตนี้้� ไปรัังสรรค์์เมนููเครื่อ�่ งดื่่ม�
ต่่างๆให้้เราต่่อไปอย่่างที่่�เราคุ้้�นๆ เป็็นมาตรฐานร้้านกาแฟใน
บ้้านเรา เช่่นเมนูู เอสเปรสโซ่่ ลาเต้้ ม็อ็ คค่่า คาปููชิโิ น่่ ร้อ้ น-เย็็น ฯลฯ
และถ้้าเรานึึกถึึงความแฟนซีีเหมืือนหลุุดออกมาจาก
ห้้องทดลองทางวิิทยาศาสตร์์แล้้วล่่ะก็็... เราจะต้้องนึึกถึึงเครื่อ�่ งชง
สุุญญากาศ (Vacuum pot หรืือ Syphon brewer) ที่่ตั้้� ง� เด่่นอยู่่�
บนบาร์์กาแฟ จุุดเด่่นของเครื่อ�่ งนี้้ น
� อกจากความสวยงามสะดุุดตา
เหมืือนเครื่่อ� งตกแต่่งบ้้านมากกว่่าเครื่่อ� งชงกาแฟ ก็็คืือรสชาติิ
ความใสสว่่าง รสและกลิ่่�นแบบตรงไปตรงมาที่่ชั� ัดเจนของน้ำำ��
กาแฟ  แต่่บอดี้้�จะไม่่แน่่นและเข้้มเท่่าการสกััดด้้วยเครื่่�อง
Espresso machine
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อีีกหนึ่่ง� อุุปกรณ์์ที่ดู�่ เู รีียบง่่าย แต่่มีีเสน่่ห์ ชิ
์ ล 
ิ ๆ ฮิิป ๆ แบบ
ชีีวิิตสโลว์์ไลฟ์์ คืือกาแฟที่่ส� กััดแบบ Pour-Over หรืือที่่เ� รามัักจะเรีียก
ว่่ากาแฟดริิป แม้้จะดููเรีียบง่่าย แต่่บาริิสต้้าจะต้้องพิิถีีพิถัิ นั กัับการชง
กาแฟแบบนี้ม�้ าก เพราะรสชาติิของกาแฟจะขึ้้น� อยู่่�กับั ความละเอีียด
ของการบดเมล็็ดกาแฟ ปริิมาณกาแฟและปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ รวมถึึง
เทคนิิคการริินน้ำ�ผ่
�ำ า่ นกระดาษกรอง ซึ่่ง� วิิธีีการสกััดกาแฟแบบPourOver นี้้� จะทำำ�ให้้ได้้กาแฟที่่เ� บา ใส รสชาติินุ่ม�่ นวลกว่่าการสกััดด้้วย
Syphon brewer หรืือ Espresso machine คำำ�แนะนำำ�เดีียวที่่�ขอ
เตืือนไว้้ตรงนี้คืื�้ อถ้้าคุุณสั่่ง� กาแฟดริิป ก็อ็ ย่่าเพิ่่�งชวนบาริิสต้้าคุุยตอน
กำำ�ลัังดริิปกาแฟนะครัับ

ที่่�มา : https://unocasa.com/blogs/tips/what-is-pour-over-coffee

ที่่�เล่่ามาข้้างต้้น ส่่วนมากจะเป็็นวิิธีีการชงกาแฟที่่�ต้้อง
อาศััยความชำำ�นาญและความแม่่นยำำ�ในการสกััดสารกาแฟ  ซึ่่�งเรา
อาจจะเจอในร้้านใหญ่่ๆเป็็นส่่วนมาก เพราะอุุปกรณ์์ที่่�กล่่าวมานั้้�น
ราคาค่่อนข้้างสููง บางยี่่�ห้้อราคาแพงกว่่ารถยนต์์ทั้้�งคััน  แต่่เราก็็
สามารถหากาแฟดีี ๆ แบบ Specialty Coffee ดื่่�มจากร้้านเล็็ก ๆ
ได้้เหมืือนกัันนะครัับ อุุปกรณ์์ที่ใ�่ ช้้ในการสกััดกาแฟที่่ใ� ช้้ได้้ดีีอีีกชนิดิ
หนึ่่�งคืือ Moka pot ซึ่่�งสามารถสกััดกาแฟได้้รสชาติิที่่�เข้้มข้้นใกล้้
เคีียงกัับ  Espresso shot ทีีเดีียว
หนึ่่�งในร้้านกาแฟ  Slow bar เจ้้า
ประจำำ�ของผมก็็ใช้้เจ้้า Moka pot
เป็็นหลััก ด้ว้ ยความใช้้ง่า่ ยและสามารถ
สกััดกาแฟที่่เ� ข้้มข้้น ทำ�ำ ให้้ Moka pot
เหมาะสำำ�หรัับเมนููกาแฟประเภทที่่�
ใส่่นม แบบที่่�คนไทยชอบดื่่�ม แล้้ว
ยัังเหมาะสำำ�หรัับซื้้�อไว้้ใช้้เองที่่�บ้้าน
ก็็ได้้นะครัับ

ถ้้าอ่่านมาถึึงตรงนี้แ�้ ล้้ว ยัังนึึกไม่่ออกว่่าจะสั่่ง� กาแฟอะไรดีี 
ผมขออนุุญาตแนะนำำ�เมนููกาแฟนม ที่่ดื่� ม�่ ง่่ายและกำำ�ลังั ฮิิตอยู่่�ช่ว่ งนี้�้
เห็็นใคร ๆ ก็็สั่่�งกัันเวลาเข้้าร้้านกาแฟ เมนููนั้้�นก็็คืือ Dirty coffee
ที่่�ชื่่�อเหมืือนจะไม่่สะอาด แต่่รสชาติิน่่าจะถููกใจนัักดื่่�มหน้้าใหม่่
แน่่นอนครัับ Dirty coffee มีีที่่ม� าจากร้้านกาแฟแห่่งหนึ่่ง� ในประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น  ที่่�เสิิร์์ฟ  Double Espresso shot ที่่�สกััดออกมาในปริิมาณ
แค่่ช็อ็ ตเดีียว เสิิร์ฟ์ โดยการให้้กาแฟค่่อย ๆ ไหลลงบนหน้้านมที่่เ� ย็็นจัดั
ช้้า ๆ ทำำ�ให้้ Dirty coffee
เป็็นเมนููกาแฟเย็็นที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็น
ต้้องใส่่น้ำำ��แข็็งครัับ  เสน่่ห์์
ของ Dirty coffee คืือจะใช้้
� นก
การสกััดน้ำำ�มั
ั าแฟเข้้มข้้น
มาก ๆ ทำำ�ให้้กาแฟลอยอยู่่�
บนผิิวนม เวลาดื่่ม�  บาริิสต้้า
ไม่่ แ นะนำำ � ให้้ ค นนะครัั บ 
สามารถยกดื่่ม� ได้้เลย ทำำ�ให้้
ได้้สััมผััสแรกเป็็นกาแฟที่่� ที่่�มา : https://www.facebook.com/pacamaracoffee/posts/3434158009963712/
เข้้มข้้น และความหอมมัันของนมเย็็นตามมา ช่่วยให้้ดื่ม�่ ง่่ายและไม่่
รู้้�สึึกขม ใคร ๆ ก็็ดื่ม�่ ได้้ โดยที่่ม� าของชื่่อ� Dirty coffee ก็็คืือการเสิิร์ฟ์ ที่่ดู� ู
เหมืือนกัับมีีกาแฟไหลเปื้้อ� นขอบแก้้วลงมาอย่่างที่่เ� ห็็นในรููปนี่เ�่ องครัับ
และสำำ�หรัับคอกาแฟดำำ� ผมคิิดว่่าคุุณพร้้อมแล้้วสำำ�หรัับการ
ลิ้้�มลองรสชาติิใหม่่ๆของกาแฟทุุกแบบในร้้าน Specialty Coffee
ขอให้้มีีความสุุขกัับการดื่่�มนะครัับ 
และท้้ายสุุด... ขอขอบคุุณ(อีีกแล้้ว) คุุณเต้้ย บาริิสต้้าร้้าน 
King coffee ตลาดละลายทรััพย์รั์ ชั ดาซอย 4 ที่่เ� อื้้อ� เฟื้้�อคััมภีีร์์ The
World Atlas Coffee ของ James Hoffmann มาเป็็นแหล่่งอ้้างอิิง
ข้้อมููล พร้อ้ มคอมเม้้นต์ดีี์ ๆให้้กับั เรื่อ�่ งราวในวัันนี้้ด้� ว้ ยครัับ พบกัันใหม่่
ในฉบัับหน้้ากัับเรื่่�องราวน่่าสนใจที่่รู้้�� เอาไว้้ประดัับสมอง
วัันนี้้�ขอลาไปก่่อน สวััสดีีครัับผม..

ที่่�มา : https://www.alzashop.com/kela-espresso-maker-ITALIA-d5123422.htm
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ผู้้�เขีียน: กฤษดา เดชะริินทร์์ (มิ้้�งค์์)
วิิศวกรโยธา จาก มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ที่่�มีีครอบครััวที่่�อบอุ่่�น และมีีงานอดิิเรก
ที่่�น่่าสนใจ คืือ การทำำ�อาหาร อ่่านหนัังสืือ และเขีียนเล่่าเรื่่�องต่่าง ๆ รอบตััวที่่�น่่าสนใจ

