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ภาคผนวก  ประวัติความเปนมาของกาแฟ 
 กาแฟเปนพืชมีถิ่นกําเนิดจากเขตรอนชื้นในอัฟริกา  เปนตนไมทองถิ่นของเปอรเซียแถบ 

อัฟริกาตะวันออก  โดยเฉพาะอบิสซีเนีย  หรือเอธิโอเปย  มีเร่ืองราวกลาววาประมาณ  ค.ศ.1400  

คนเลี้ยงแพะในเอธิโอเปยชื่อ  คัลได  สังเกตุเห็นแพะที่เคาเลี้ยงกระโดดโลดเตนอยางสนุกสนานเมื่อ

กินผลไมสีแดง ๆ  คัลไดลองกินดูก็รูสึกสดชื่นภรรยาของเคาจึงนําไปถวายพระ  พระไดนําไปเผาไฟ

เพื่อหวังลดอํานาจของผลไมนี้ลงแตกลับมีกลิ่นหอมนาพิสมัย  จึงนํามาทุบและใสน้ําเพื่อดับไฟ  

เมื่อลองดื่มน้ํานั้นก็รูสึกกระปรี้กระเปรา  ตอมาพวกพอคาจึงนําออกไปเผยแพร  อีกตํานานหนึ่ง

กลาวถึงความเปนมาของกาแฟวา  มนุษยคนแรกที่รูจักและดื่มน้ํากาแฟคือ  มัฟทิแหงเอเดนในสมยั

ศตวรรษที่ 9  สวนอีกตํานานหนึ่งบอกวา  ผูที่รูจักรสชาติของกาแฟคนแรกคือนักบวชในศาสนา

อิสลามชาวตะวันออกกลางชื่อ  เดลี  ผูมักงวงเหงาหาวนอนเปนนิจในขณะสวดมนตและนักบวชผูนี้

ไดพิชิตความงวงดวยการดื่มน้ําตมจากกาแฟที่มีคนบอกมาอีกตอหนึ่ง  หลังจากนั้นก็ไดกระจายไป

ทั่วจนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาวตะวันออกกลาง  

 สําหรับยุโรปรูจักการดื่มกาแฟอยางจริงจังเมื่อศตวรรษที่ 19 โดยกาแฟไปถึงยุโรปเริ่มตน

ที่เวนิสโดยหลวงพอ เดอ ลา โรก เปนคนแรกที่นําเมล็ดกาแฟพรอมกับถวยและกาไปปารีสจน

กลายเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในปารีส รานกาแฟที่มีชื่อที่สุดเจาของกิจการเปนชาวอิตา

เลียนชื่อ  โปรคอบ  (Procope)  ไดเปดรานกาแฟ  “Le  Procope”  เมื่อ  ค.ศ.1686  ในปารีส  และ

อีกคนหนึ่งที่ทําใหกาแฟไดรับความนิยมในยุโรปมากยิ่งขึ้นคือ  สุไลมาน อัลกา  ราชทูตประจําราช

สํานักพระเจาหลุยสที่  14  แหงฝร่ังเศส  จากนั้นกาแฟก็มีราคาสูงขึ้น  เพราะขุนนางฝรั่งเศสติด

กาแฟกันมาก  ปลายปค.ศ.1800  เร่ิมมีการอบกาแฟเองที่บาน  โดยใชที่อบเมล็ดขาวโพดและ

กระทะตั้งบนเตา  ตอมาประมาณปค.ศ.1885  กรรมวิธีใชแกสธรรมชาติอบกาแฟในตูอบโดยใช

อากาศรอนเปนตัวกลางในการอบไดถูกพัฒนาขึ้น  จนในปจจุบันวิธีนี้ยังคงเปนวิธีที่ไดรับความนิยม

มากที่สุดในการอบเมล็ดกาแฟ  สวนภาชนะในการกรองกาแฟนั้นค.ศ.1809  หญิงชาวบานในเมือง

เดรสเดนชื่อ  เมสลิตา  เบนซไดใชกระดาษสมุดโนตของลูกชายเธอเปนที่กรองกากกาแฟ  ซึ่งนั่น

เปนจุดเริ่มการประดิษฐแผนกรองกาแฟและในค.ศ.1822  เครื่องชงกาแฟแบบเอสเพรสโซ  

(Espresso)  เครื่องแรกก็ไดถูกสรางขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส 

 สําหรับประเทศไทย  กาแฟถูกนําเขาสูกรุงศรีอยุธยาพรอมกับพอคาจากอาหรับดวยการ

ติดตอทางการคา  ในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ  ประมาณพ.ศ.2148-2155  ตรงกับค.ศ.

1605-1612  จนกระทั่งสมัยตนรัตนโกสินทรมีหลักฐานชัดเจนวาคนไทยรูจักการดื่มกาแฟจากการ

บันทึกของหมอบรัดเลย 

 



 77 

ประเภทของกาแฟและการปลูกกาแฟ 
 ตนกาแฟมีลักษณะทรงพุมไมสูงนัก  ใบเขียวเขมเปนมัน  ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม  เมื่อดิบ

เมล็ดจะมีสีเขียวและเมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสีแดงเขม  กาแฟมีชื่อวิทยาศาสตรหลายชื่อข้ึนอยูกับสาย

พันธุซึ่งมีอยูมากมายในโลก  แตมีเพียง  2  สายพันธุเทานั้นที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและนิยมปลูก

รวมทั้งนํามารับประทานไดแก 

 1.กกกาแฟโรบัสตา  (Coffee  Robusta)  มีตนกําเนิดในคองโก  ทวีปอัฟริกา  ปลูกงาย  

ตายยาก มีความตานทานโรคสูง  และใหผลผลิตสูง  แตเมล็ดกาแฟมีคุณภาพคอนขางต่ําและไมมี

ความหอม ราคาจึงไมคอยสูงมากนัก นอกจากนี้ยังมีสารคาเฟอีนสูงกวาพันธุ “อาราบิกา” ถึงเทาตัว 

 2.กกกาแฟอาราบิกา  (Coffee  Arabica)  มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศเอธิโอเปย  ปลูกมาก

ในอัฟริกาตะวันออกและอเมริกาใต  จุดเดนคือ  มีกลิ่นหอม  ปริมาณคาเฟอีนต่ํา  และมีรสชาติ

ดีกวาพันธุโรบัสตา  แตปลูกและดูแลรักษายาก  ตองปลูกในที่ราบสูงเหนือระดับน้ําทะเลอยางนอย  

3,000-5,000  ฟุตเพราะหากนําไปปลูกในที่ต่ํากวาระดับนี้หรือไดรับปริมาณน้ําฝนไมเหมาะสม          

จะทําใหผลผลิตไมมีคุณภาพ  ดังนั้นปหนึ่ง ๆ จึงมีผลผลิตคอนขางนอย  ทําใหราคาของกาแฟ                    

“อาราบิกา” อยูในระดับที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับกาแฟ “โรบัสตา”  

 กาแฟจะคลายองุนที่ใชทําไวน  ตรงที่รสชาติจะขึ้นอยูกับวากาแฟนั้นปลูกที่ไหน  โดย

รสชาติของกาแฟจะถูกกําหนดโดยความสูงของพื้นที่ปลูก น้ําฝน ชนิดของดิน อุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่ง

กาแฟจะเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนชื้นตามเสนศูนยสูตร สามารถแยกแหลงกาแฟไดสามแหลง

หลัก ๆ  คือ 

 1.กกแอฟริกัน-อาราเบีย  มีถิ่นปลูกในประเทศในทวีปแอฟริกา  ซึ่งกาแฟจากเคนยาและ

เยเมน  ถือวาคุณภาพดีโดยเฉพาะที่ปลูกแถบภูเขาคีลีมันจาโร  มีรสชาติเปร้ียวแหลม  (tangy)  

และขมพอดีใหความรูสึกเหมือนดื่มไวนแดงชั้นดี 

 2.กกอินโดนีเซีย-แปซิฟก  มีถิ่นปลูกในอินเดีย  อินโดนีเซีย และเพิ่งจะแพรหลายเมื่อ

ศตวรรษที่  17  โดยชาวดัตช  กาแฟจะมีรสชาตินุม  กลิ่นหอมเยายวน เปร้ียวนอย ที่รูจักกันดีคือ

กาแฟจากเกาะชวาที่เรียกวา “จาวา” ซึ่งวากันวาเมล็ดพันธเอามาจากจาไมกาอีกที และกาแฟจาก

ปาปวนิวกินีก็ถือเปนกาแฟที่ดี ใหรสชาติกลมกลอม  และไมขม 

 3.กกอเมริกา มีถิ่นปลูกในอเมริกากลาง  อเมริกาใต  และฮาวาย  เปนที่รูกันวาบราซิล

เปนประเทศที่ผลิตกาแฟออกมามากที่สุด (ราว ๆ 35% ของกาแฟทั้งโลก) กาแฟจากโคลัมเบยีกเ็ปน

หนึ่ ง ในกาแฟที่ ทั่ ว โลกชื่ นชอบ  แตถ าจะ เอาที่ ดี และแพงมากตอง เปน  “บลู เมาท เทน                         

(Blue  Mountain)” ของจาไมกา  กาแฟที่ปลูกในเขตนี้รสชาติเปร้ียวมาก  เวลาดื่มจะรูสึกถึงความ

บริสุทธิ์ของกาแฟ  ใหความสดชื่นกระฉับกระเฉง 
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 สําหรับประเทศไทย  สามารถปลูกกาแฟไดทั้ง  2  สายพันธุโดยเดิมมีการปลูกกาแฟ  “โร

บัสตา”  เปนจํานวนมากทางภาคใต  สวนสายพันธุ  “อาราบิกา”  ก็มีการปลูกมากตามดอยสูงทาง

ภาคเหนือของไทย  และในปจจุบันประเทศไทยมีการสงเสริมและพัฒนาสายพันธุกาแฟเพื่อใหมี

ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ  เปนการทดแทนการนําเขาเมล็ดกาแฟจากตางประเทศ  โดยรัฐบาลไทยไดตัง้

โครงการรณรงคและสนับสนุนกาแฟโรบัสตาที่ปลูกไดมากทางภาคใต  ไดแก  ชุมพร, ตรัง,

นครศรีธรรมราช, กระบ่ี, สุราษฎรธานี, ระนอง, พังงา  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีโครงการปลูกพืช

ทดแทนการปลูกฝน  ซึ่งไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศศานุวงศ  อีกทั้งยังได รับการสนับสนุนจากองคการ

สหประชาชาติ  องคการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อใหการสนับสนุนชาวไร  ชาวเขา  ที่อาศัย

อยูทางภาคเหนือในเขตสามเหลี่ยมทองคําและตามแนวเขตแดนพมา  ลาว  ใหหันมาปลูกกาแฟ

พันธุอาราบิกาแทนการปลูกฝนมากขึ้น  ซึ่งกวากาแฟจากเกษตรกรจะมาถึงผูบริโภคคนสุดทาย  

จะตองถูกขายผานคนกลางในหลายลักษณะ  ไดแก 

 1.กกเกษตรกรไดรับการสนับสนุนการปลูกกาแฟจากโครงการหลวง  โดยทําการขาย

ผลผลิตนั้นใหแกโครงการหลวง 

 2.กกคนกลางนําพันธุกาแฟมาใหเกษตรกรเปนผูปลูก  และรับซื้อจากเกษตรกรโดยการ

รับประกันราคา 

 3.กกคนกลางเขามาซื้อกาแฟที่เกษตรกรปลูกไวอยูแลว และนําไปขายตออีกทอด 

 
กรรมวิธีการชงกาแฟสด 
 ความหอมของกาแฟคั่วบดมาจากแรงดันไอน้ํา  ที่ระดับแรงดันมาตรฐาน  9  บารของ

เครื่องชงกาแฟแบบเอสเพรสโซ  ซึ่งรูปแบบของการชงกาแฟจากกาแฟสดมีหลายวิธี  แตละวิธีจะให

รสชาติและกลิ่นจากน้ํามันในเมล็ดกาแฟที่แตกตางกันไป  โดยทั่วไปการชงกาแฟมีหลักพื้นฐานอยู  

4  อยางคือ 

 1.กกปริมาณของกาแฟกับน้ํา   การชงกาแฟที่กันทั่วไปคือกาแฟบดสองชอนโตะ  

(ประมาณ  10-14  กรัม)  ตอน้ํา  6  ออนซ  (180  cc) 

 2.กกความละเอียดของกาแฟบดเปนสิ่งสําคัญที่ เปนตัวกําหนดรสชาติ  กาแฟที่

บดละเอียดมาก ๆ จะขมกวากาแฟที่บดหยาบ  เพราะน้ําซึมผานชากวาไดสัมผัสและมีโอกาสดูดซบั

น้ํากาแฟไดนานกวา  ซึ่งความละเอียดของกาแฟควรจะเลือกใหเหมาะกับวิธีชงดวยเพื่อใหไดความ

เขมขนที่พอเหมาะ 
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 3.กกน้ํา  ถือเปนสิ่งสําคัญมากเพราะกาแฟหนึ่งถวยมีน้ําอยู  97-98%  อุณหภูมิน้ําที่

เหมาะกับการชงกาแฟคือ  90-96  องศาเซลเซียส  ถาน้ําไมรอนพอจะทําใหดึงรสชาติกาแฟออกมา

ไดนอย 

 4.กกความสดของเมล็ดกาแฟ  การเก็บรักษากาแฟที่ดีจะทําใหกาแฟยังสดใหม  ชวยคง

รสชาติและความหอมของกาแฟไวไดนาน  ซึ่งการเก็บรักษากาแฟควรคํานึงถึง  4  อยาง  คือ  

อากาศ  ความชื้น  แสง  และความรอน  เพราะจะเปลี่ยนรสชาติและความหอมของกาแฟได  ควร

บดเมล็ดกาแฟเมื่อตองการจะชงในปริมาณที่ตองการดื่ม  ไมควรบดทิ้งไวนาน ๆ เพราะจะทําให

กาแฟถูกอากาศนานเกินไปทําใหกาแฟไมสด   
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