
แผนการจัดกิจกรรม Coffee Inspiration จุดฝ;นจากต=นกาแฟสูAปลายน้ำ  

ผAานกระบวนการ Active Learning ระดับช้ันประถมศึกษาปTท่ี 1 - มัธยมศึกษาปTท่ี 3 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ภาคเรียนท่ี 2 ปTการศึกษา 2563 วันท่ี  23 มกราคม  พ.ศ. 2564 จำนวน  1 ช่ัวโมง   

โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แมAสรวย  จ.เชียงราย  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

1. ช่ือกิจกรรม การค่ัวเมล็ดกาแฟ 

 

2. ทักษะตามหลัก 4 H  

Head พัฒนาความสามารถด5านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเป;ดกว5าง (Growth 

Mindset) 

Heart ปลูกฝMงคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซ่ือสัตยW สุจริต เสียสละ มุXงม่ันในการทำงาน กตัญ]ู) 

Hand ฝ̂กการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยWสินทางปMญญา อยูXอยXางพอเพียงและวินัยทางการเงิน 

 

3. วัตถุประสงคa 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการค่ัวกาแฟได5 (K) 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการค่ัวกาแฟได5 (P) 

 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบสXงงานตามเวลา (A) 

4. นักเรียนมีความมุXงม่ันต้ังใจในการทำงาน (A) 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู= โดยใช=เทคนิคการจัดการเรียนรู=แบบ Active Learning : การเรียนรู=แบบ

แลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share), การเรียนรู=แบบรAวมมือ (Collaborative Learning group, 

การเรียนรู=แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) และ  การเรียนรู=แบบทบทวนโดยผู=เรียน 

(Student-led review sessions) 

1. ครูสนทนาถามนักเรียนวXา นักเรียนคิดวXาการค่ัวกาแฟต5องใช5เวลาก่ีนาทีถึงจะนำมารับประทานได5 

(ข้ึนอยู)กับระดับของการค่ัวกาแฟ) 

2. ครูอธิบายถึงหลักการค่ัวกาแฟท่ีถูกต5องให5นักเรียนฟMง โดยใช5บอรWดความรู5 

3. ครูสาธิตการค่ัว และการทดสอบการชิมเมล็ดกาแฟค่ัวให5นักเรียนดู จากน้ันให5นักเรียนลงมือปฏิบัติ

รXวมกัน (เทคนิคการเรียนรู=แบบร)วมมือ (collaborative learning group) โดยมีครูคอยให5คำแนะนำและ

คำปรึกษา   

4. ครูแบXงนักเรียนออกเปpน 2 กลุXมๆละเทXาๆกัน  



5. แจกกระดาษ และ ปากกาให5แตXละกลุXมระดมความคิดกัน ให5เขียนแผนผังความคิด (Concept 

mapping) เร่ือง การค่ัวกาแฟ (การเรียนรู=แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share)  และ การเรียนรู=

แบบทบทวนโดยผู=เรียน (Student-led review sessions)) 

6. ครูให5นักเรียนแตXละกลุXมออกมานำเสนอ 

 

5. ส่ือการเรียนรู= 

1. บอรWดความรู5 เร่ือง การค่ัวเมล็ดกาแฟ 

2. สมุดบันทึกความรู5 (Logbook) 

 

6. การวัดและประเมินผล 

การวัดผลประเมินผล 

 1.  ด=านความรู=  (K)  ประเมินจาก 

  1.  สมุดบันทึกความรู5 

 2.  ด=านทักษะ/กระบวนการ  (P)  ประเมินจาก 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเข5ารXวมกิจกรรม 

 3.  ด=านคุณลักษณะอันพึงประสงคa  (A)  ประเมินจาก 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข5ารXวมกิจกรรม 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจตAอการเข=ารAวมกิจกรรมของนักเรียน 

    * น5อยท่ีสุด              น5อย              * ปานกลาง             * มาก                  * มากท่ีสุด 

 

7.การบูรณาการ ตามตัวช้ีวัด 

7.1 วิชาการงานอาชีพ เร่ือง การงานอาชีพ 

ง 1.1 ป.1/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือง=าย ๆ ในการทำงานอย=างปลอดภัย 

ง 1.1 ป.2/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือในการทำงานอย=างเหมาะสมกับงานและประหยัด 

ง 1.1 ป.3/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 

ง 1.1 ป.3/3 ทำงานอย=างเปJนขั้นตอน ตามกระบวนการทำงานด*วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ4สิ่งแวดล*อม 

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเปOาหมายที่วางไว*อย=างเปJนขั้นตอน ด*วยความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย4 

ง 1.1 ป.5/2 ใช*ทักษะการจัดการในการทำงานอย=างเปJนระบบ ประณีตและมีความคิดสร*างสรรค4 

ง 1.1 ป.6/2 ใช*ทกัษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร=วมกัน 

ง 1.1 ม.1/2 ใช*กระบวนการกลุ=มในการทำงานด*วยความเสียสละ 

ง 1.1 ม.2/1 ใช*ทักษะการแสวงหาความรู*เพื่อพัฒนาการทำงาน 



ง 1.1 ม.2/2 ใช*ทักษะกระบวนการแก*ปZญหาในการทำงาน 

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

ง 2.1 ม.1/2 มีเจตคติที่ดีต=อการประกอบอาชีพ 

ง 2.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร*างประสบการณ4อาชีพ 

ง 2.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล*องกับความรู* ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

7.2 วิชาวิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี เร่ือง พืช 

ว 1.1 ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตว4ที่อาศัยอยู=บริเวณต=าง ๆ จากข*อมูลที่รวบรวมได* 

ว 1.2 ป.2/2  ตระหนักถึงความจำเปJนที่พืชต*องได*รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให*ได*รับสิ่งดังกล=าวอย=าง

เหมาะสม 

ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน4ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว4ให*ได*รับสิ่งเหล=านี้อย=างเหมาะสม 

ว 1.2 ป.4/1 บรรยายหน*าที่ของราก ลำต*น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช*ข*อมูลที่รวบรวมได* 

ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุณค=าของพืชที่มีต=อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล*อม  โดยการร=วมกันปลูกและดูแลรักษา ต*นไม*ในโรงเรียน

และชุมชน 

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช*ปุbยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน สถานการณ4ที่กำหนด 

7.3 วิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง คำศัพทaท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ=มคำที่ฟZง 

ต 1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ=มคำที่ฟZง 

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ4ตรงตามความหมายของกลุ=มคำและประโยคที่ฟZง 

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข*อความสั้นๆ ที่ฟZง หรือ

อ=าน 

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข*อความสั้นๆ ที่ฟZง หรืออ=าน 

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข*อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายที่อ=าน 

ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุ ประโยค และข*อความ ให*สัมพันธ4กับสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง(non-text information)ที่อ=าน 

ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยค และข*อความ ในสัมพันธ4กับสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง รูปแบบต=างๆ ที่อ=าน 

ต 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง รูปแบบต=างๆ ให*สัมพันธ4กับประโยค และข*อความที่ฟZงหรืออ=าน 

ต 3.1 ป.1/1 บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.2/1  บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.4/1  ค*นคว*า  รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นและนำเสนอด*วยการพูด / การเขียน 

ต 3.1 ป.5/1  ค*นคว*า รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น และนำเสนอด*วยการพูด / การเขียน 

ต 3.1 ป.6/1 ค*นคว*า  รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจากแหล=งเรียนรู* และนำเสนอด*วยการพูด /  การ

เขียน 

ต 3.1 ม.1/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 



แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูด/การเขียน 

ต 3.1 ม.2/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูด/การเขียน 

ต 3.1 ม.3/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูดและการเขียน 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

บันทึกหลังการสอน 

ผลการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ป;ญหา/อุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ข=อเสนอแนะ/แนวทางแก=ไข 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู5สอน ลงช่ือ...........................................................ผู5สอน 

   (………………………………………….…………..)     (………………………………………….…………..) 

         ตำแหนXง…..………………………                  ตำแหนXง…..……………………… 

 

 

 

ความคิดเห็นของผู=บริหารโรงเรียนเวียงผาวิทยา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ ..............................................ผู5ตรวจ 

(นายนิเรก   หอมรส) 

ผู5อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกณฑaการให=คะแนนแบบประเมินจุดประสงคaเชิงพฤติกรรม 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ปTการศึกษา 2563   โรงเรียน เวียงผาวิทยา    

คำช้ีแจง : ให5ผู5สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวXางเรียนและนอกเวลาเรียน แล5วขีด üลงในชXองท่ี 

ตรงกับระดับคะแนน 

รายการประเมิน เกณฑaการให=คะแนน 

4 3 2 1 
ด"านความรู" 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการคั่วกาแฟได; 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการคั่วกาแฟได; ถูกต;อง 

เข;าใจงCาย ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการคั่วกาแฟได; 

ถูกต;อง เข;าใจงCาย ไมCคCอย

ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการคั่วกาแฟได; ถูกต;อง 

เข;าใจยาก ไมCคCอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการคั่วกาแฟได; ไมC

ถูกต;อง ต;องบอกให;แก;ไข 

ด"านทักษะ/กระบวนการ 

1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติการคั่ว

กาแฟได; 

นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

คั่วกาแฟได; อยCางถูกต;อง

เข;าใจงCาย ชัดเจน  

นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติการคั่วกาแฟได; 

อยCางถูกต;องเข;าใจงCาย ไมC

คCอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

คั่วกาแฟได; อยCางถูกต;อง

เข;าใจยาก ไมCคCอยชัดเจน 

นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติการคั่วกาแฟได; ไมC

อยCางถูกต;องบอกให;แก;ไข 

ด"านคุณลักษณะอันพึงประสงค; 

1.นักเรียนมีความรับผิดชอบสCง

งานตามเวลา 

นักเรียนมีความรับผิดชอบสCง

งานตามเวลา 
นักเรียนมีความรับผิดชอบ

สCงงานตามเวลาช;าไมCเกิน 

5 นาท ี

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

สCงงานตามเวลาช;าไมCเกิน 

10 นาท ี

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

สCงงานไมCทันตามเวลา 

2. นักเรียนมีความมุCงมั่นตั้งใจใน

การทำงาน 
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นักเรียนมีความมุCงมั่นตั้งใจ

ในการทำงานพอใช; 
นักเรียนขาดความมุCงมั่น

ตั้งใจในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินจุดประสงคaเชิงพฤติกรรม 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ปTการศึกษา 2563   โรงเรียน เวียงผาวิทยา    

ประเมินวันท่ี ………. เดือน……………………….พ.ศ…………. 

คำช้ีแจง ครูแบบประเมินจุดประสงคWเชิงพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมตามท่ีกำหนดและให5คะแนน

ลงในชXองท่ีตรงกับแบบประเมินจุดประสงคWเชิงพฤติกรรมของนักเรียน 
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รวม 

 

 

สรุปผลการ

ประเมิน 

4 4 4 4 16 ผAาน ไมAผAาน 
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นักเรียนกลุXมท่ี ............. 

 

 

       

 

เกณฑWการผXาน ต5องได5คะแนนต้ังแตX 10 คะแนนข้ึนไป 

 

ลงช่ือ………………………...............……..ผู5ประเมิน 

  ( ......................................................................) 
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 กXอนค่ัวถังท่ีจะใช5ค่ัวกาแฟจะต5องต้ังอุณหภูมิหรือทำให5ร5อนประมาณ 220-260oC กXอนท่ีจะใสXเมล็ด

กาแฟลงไปค่ัว 

 

วิธีป�องกันความเสียหาย 

 เม่ือถังค่ัวกาแฟร5อนได5ท่ีแล5ว ผู5ค่ัวจะนำเมล็ดกาแฟจากกระสอบมาจำนวนหน่ึงเพ่ือทดสอบ และ

สังเกตุการเปล่ียนแปลงของเมล็ดกาแฟเม่ือถูกความร5อน ตลอดจนจับเวลาท่ีใช5ในการค่ัวและเม่ือม่ันใจแล5ว จึง

ทำการค่ัว โดยปกติการค่ัวกาแฟในทางอุตสาหกรรมจะค่ัวทีละ 100 – 120 ก.ก. / คร้ังและใช5เวลาไมXเกิน 10-

15 นาที 

 

อะไรเกิดข้ึนในขณะค่ัว 

 “สี” เมล็ดกาแฟดิบเม่ือถูกความร5อน จะเปล่ียนสี จากขาวซีดหรือขาวอมเหลือง มาเปpนสีแทนหรือสี

น้ำตาลอXอนจนถึงน้ำตาลเข5มและดำในท่ีสุด 

ขนาดและน้ำหนัก เม่ือค่ัวถึงจุดหน่ึงเมล็ดกาแฟจะขยายตัวประมาณหน่ึงในสามและน้ำหนักจะหายไป 15% 

ของน้ำหนักเดิมการเปล่ียนแปลง 

 ขณะค่ัวสารเคมีกวXา 2000 ชนิดท่ีมีอยูXในเมล็ดกาแฟตามะรรมชาติจะเกิดการเปล่ียนอปลงเม่ือทำ

ปฏิกิริยากับความร5อน สXวนหน่ึงจะหายไปและสารตัวใหมXจะเกิดข้ึนแทนท่ี เชXน คาเฟอีน, น้ำตาล, โปรตีน, แป�ง

, กรดอมิโนและวิตามินตXาง ๆ โดยเฉพาะกล่ินอันหอมหวนของกาแฟ หรือไมXอาจจะเปpนกล่ินไหม5ก็ได5 

 

เวลาท่ีใช=ในการค่ัว 

 3 นาทีแรก เมล็ดกาแฟจะเปล่ียนจากสีขาวหรือขาวอมเหลือง เปpนเหลืองสดและมีกล่ินคล5ายกล่ิน

กระดาษไหม5หรือฟางไหม5โชยออกมา 

 นาทีท่ี 4-8 เมล็ดกาแฟจะเร่ิมเปล่ียนเปpนสีแทนหรือสีน้ำตาลอXอนและจะตามด5วยเสียงของการแตกตัว

ของเมล็ดกาแฟคล5ายกับเสียงการแตกตัวของการค่ัวเมล็ดข5าวโพด และส่ิงท่ีตามมาหลังจากเสียงแตกตัวของ

เมล็ดกาแฟคือ กล่ินกาแฟจะเร่ิมโชยออกมากาแฟจะเปล่ียนคุณสมบัติของตัวมันอยXางรวดเร็ว จากสีน้ำตาล

อXอนกลายเปpนน้ำตาลเข5มหรือท่ีเรียกกันวXาสีอบเชย เพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสีย ผู5ท่ีด5อยประสบการณWในการค่ัว 

ก็หยุดท่ีจุดน้ี และจะรีบเทกาแฟออกจากถังค่ัวและทำให5เย็นลงโดยเร็ว โดยใช5พัดลมชXวยเป�าระบายความร5อน 

 นาทีท่ี 9-12 เมล็ดกาแฟจะเปล่ียนคุณสมบัติของตัวมันเองอยXางรวดเร็ว จากสีน้ำตาลไหม5กลายเปpนสี

ดำ ความหอม ความเข5มข5น และความหวานจะเกิดในชXวงน้ี และอีกไมXก่ีวินาทีตXอมาถ5านำออกจากถังค่ัวไมXทัน 

ส่ิงท่ีจะตามมาคือ กล่ินไหม5 เปลวไฟและเมล็ดกาแฟก็จะกลายเปpนเถ5าถXาน 

 นาทีท่ี 13-15 มือใหมXได5เรียนรู5การค่ัวกาแฟไหม5และการสูญเสียของเจ5าของกาแฟ สำหรับผู5ชำนาญ 

กาแฟท่ีค่ัวได5ในชXวงน้ีจะเปpนกาแฟท่ีมีรสชาติเข5มข5น สีและคุณภาพเหมาะสำหรับการชงกาแฟเอสเปรสโซ 

 



ระดับการค่ัว 

 อAอน (Light) หมายถึงกาแฟค่ัวท่ีเมล็ดเปpนสีแทนหรือสีอบเชย กาแฟดิบท่ีนิยมค่ัวแบบน้ี คือกาแฟอา

ราบิก5า ท่ีคุณภาพดีหรือกาแฟท่ีปลูกบนท่ีสูงๆเหมาะสำหรับชงด่ืมในตอนเช5า มีช่ือเรียกแตกตXางกันออกไป เชXน 

Half City Roast,Cinnamon หรือ New England Roast 

 ปานกลาง (Medium) หมายถึง กาแฟค่ัวท่ีมีสีเข5มข้ึนมาอีกเล็กน5อยมีช่ือเรียกแตกตXางออกไปเชXน 

Regular Roast , Brown Roast 

 เข=ม (Viennese)  หมายถึงกาแฟค่ัวท่ีมีสีเข5มกวXาแบบปานกลางแตXมีข5อสังเกตได5คือ เมล็ดกาแฟค่ัว

แบบปานกลาง จะไมXมีน้ำมันเกาะท่ีผิวเมล็ดกาแฟ แตX Viennese ผิวของเมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันเคลือบอยูX

เล็กน5อย มีช่ือเรียกอีกอยXางวXา Full City หรือ Light French  

 น้ำตาลเข=ม (Dar Brown) หมายถึงกาแฟค่ัวท่ีมีน้ำมันเคลือบติดท่ีผิวเมล็ดกาแฟ สังเกตได5งXาย บางที

เรียกวXา French Roast Deep Brown, หรือ Cuban Roast 

 น้ำตาลไหม= (Continental) คือการค่ัวท่ีเมล็ดกาแฟมีสีใกล5เคียงกับสีช็อกโกแลตดำ บางทีก็เรียกวXา 

Double Roast, High Roast ,Dark French Roast 

 เอสเปรสโซA (Espresso) คือการค่ัวท่ีเมล็ดกาแฟเกือบจะเปpนสีดำ มีช่ือเรียกอีกอยXางวXา Italian 

 

 
รูปภาพจาก ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 


