บันไดสู่ หนทางความสาเร็ จของการเป็ นบาริ สต้าที่ออสเตรเลีย
ฝี มือกาแฟ 40 บุคลิกภาพ 20 ความคิด 20 ภาษา 15

ประสบการณ์ 5 = บาริ สต้า

• 1.สมัครเรียน

• 2.ฝึ กซ้ อมและทบทวนที่เรียนโดยสรุปเป็ นข้ อๆในสิ่งที่ต้องทำ และกรุณำทำตำมที่สอนรริงรัง
• 3.เตรียมภำษำสนทนำและฝึ กซ้ อมพูด และทำ ผ่ำนด่ำนทัง้ 4 ให้ มำกที่สดุ คือ
ด่ำน1 INTERVIEW ภำษำห่วยก็ซ้อมๆบทสนทนำหน่อย
ด่ำน 2 ทำ 4-6 PERFECT COFFEE WITH LATTE ART 3 ลำย หัวใร ทิวลิป ROSETTA หรือ SWON
ด่ำน 3 ทดลองทำงำนรริง รำเมนู หยิบแก้ วได้ แม่นยำ ทำได้ เร็ว เข้ ำกับระบบได้ แบบรำบรื่น
ด่ำนที่4 เรรรำค่ำแรง และเวลำกำรทำงำน
(ควรมีกำรลองงำน เหมือนเป็ นกำรเก็บประสบกำรณ์และลดควำมตื่นเต้ น ให้ มำกที่สดุ อย่ำงน้ อย 10 ร้ ำน)
• 4.ปรึกษำอำรำรย์ รำยงำนผล และแก้ ไขและ TRIAL ทดลองงำนไปเรื่อยๆ ห้ ำมหยุด ไม่งนที
ั ้ ่พยำยำมมำก็ ไร้ ควำมหมำย
รงทุมพลังกำยและสมองลงไปอีก 100 เท่ำ อย่ำขี ้แพ้
คำเตือน

งำนนีไ้ ม่ เหมำะสำหรับคนไร้ ควำมพยำยำม

กำรเตรียมตัวก่ อนไป TRIAL!!!
ควรเข้ ำไปดูข้อมูลร้ ำนทุกส่วนคร่ำวๆ โดยเน้ นไปที่กำแฟเป็ นหลัก ข้ อมูลทัว่ ไปเช่น ที่อยู่ กำรเดินทำง ระยะเวลำที่ใช้ ลักษณะร้ ำน เวลำเปิ ดปิ ด เมนูอำหำร เครื่ องดื่มมีอะไรบ้ ำง กลุม่ ลูกค้ ำหลัก
ดูรีววิ รำก social media
ข้ อมูลด้ ำนกำแฟ
มีเมนูอะไรบ้ ำง เมนูกำแฟอะไรบ้ ำง นมที่ใช้ เครื่ องชงที่ใช้ - มีกี่ตวั วิธีกำรใช้ วิธีกำรทำควำมสะอำด เครื่ องบด - มีกี่ตวั กี่แบบ กำรใช้ งำน กำรดูแลรักษำ
alternative brewing - v60, aeropress... ต้ องมี idea ในกำรทำพวกนี ้คร่ำวๆ ถึงขันลงมื
้ อปฏิบตั ิรริง
เมล็ดกำแฟที่ใช้ ว่ำใช้ ของ roaster ไหน blend ไหน *** เป็ นไปได้ ควรลองเดินทำงไปสังเกตุร้ำนนันๆ
้ ก่อนเพื่อให้ เรำเห็นได้ ชดั เรนยิ่งขึ ้น
ควรไปก่อนถึงเวลำนัด แต่โทรไปแร้ งทำงร้ ำนก่อนเพื่อให้ แน่ใรว่ำเรำไม่ได้ มำรบกวน
ประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำ
แนะนำตัว สัมภำษณ์สนๆ
ั ้ ทำอะไร อยู่ที่ไหน เคยทำอะไร ใช้ เครื่ องอะไร เครื่ องบดอะไร alternative brewing เคยไหม สตีมนม ลำเต้ อำร์ ตได้ ไหม เวลำว่ำงทำงำน(ตรงนี ้เค้ ำดูภำษำ
กำรใช้ คำ และ กำรฟั งของเรำด้ วย) ส่วนมำกไม่เกิน 5-10 นำทีก็ระได้ ทำลำเต้ ลำเต้ เท่ำนัน้ มีเรอคำปูบ้ำง
โอกำสตรงนี ้สำคัญมำก เพรำะ บำงร้ ำนแก้ วเดียวรบ ถ้ ำบอกเคยใช้ เครื่ อง LM แล้ วไม่ร้ ูกดปุ่ มไหนชง หรื อสตีมนมไม่ได้ ร้ ำนก็ปล่อยเลย ดีหน่อยอำรได้ แก้ มือแก้ วที่ 2
ทำทุกอย่ำงให้ รำบรื่ น เหมือนเป็ นร้ ำนของเรำเอง(ทังๆ
้ ที่มี head barista, barista, wait staff ร้ องมองอยู่) ใช้ เวลำรดรำตำแหน่งของสิง่ ของต่ำงๆ ให้ เร็ วที่สดุ
1.ดึง portafilter flush หัวชง เคำะกำก เช็ดด้ วยผ้ ำที่อยู่ตรงนัน้ บดกำแฟ tamp ใส่หวั ชง แล้ วกดทันที หยิบแก้ วมำรอง เทนมใส่พิชเชอ แนะนำให้ ใช้ พิชเชอกลำงๆ พิชเชอเล็กอำร
ทำให้ เรำสตีมล้ นได้ เพรำะควำมแรง หรื อรูก้ำนสตีมของแต่ละเครื่ องอำรไม่เท่ำกัน ฉะนัน้ play safe และนมต้ องไม่เหลือเยอะเกินไป ค่อยๆ บรรรงเทให้ ดีที่สดุ ดูนมให้ ดี ถ้ ำฟองเยอะ
เกินไปก็เททิ ้งไปบ้ ำง
2.เค้ ำระไม่ย่งุ กับเรำเลย ให้ เรำทำเต็มที่ แต่ถ้ำไม่ชวั ร์ อะไรถำมได้
3.ไม่ต้องปรับบด หรื อ รอรับเวลำ หยุดกำรไหล เพรำะร้ ำนตังเครื
้ ่ องบดมำแล้ ว ตังระยะเวลำชอตมำแล้
้
ว ส่วนนี ้เรำไม่ได้ แตะเลย (รริงๆถ้ ำมันไม่ไหล หรื อ ไหลเร็วมำกก็ขออนุญำตเขำปรับนะ )
4.อย่ำลืมรอยยิ ้ม กำรพูดคุย ทุกอย่ำงต้ องดู smooth ไม่เคร่งเครี ยดก้ มหน้ ำก้ มตำทำรนไม่สงั เกตุคนรอบข้ ำง หรื อทำให้ คนรอบข้ ำงอึดอัด (กำรเรี ยนรู้ร้ำนทำให้ เรำสำมำรถเพิ่มบทสนทนำ
เข้ ำไปได้ )
ท้ ำยสุดเค้ ำระให้ เรำถำม บำงร้ ำนอำรบอกเรทเงินเลย บำงร้ ำนรอเรำ offer ตรงนี ้มีคำถำมอะไรควรลิสไว้ ก่อนถึงเวลำระได้ ไม่ลืม

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อรสชำติกำแฟ
ต้ นนำ้ seed
คนปลูก

กลำงนำ้
คนคั่ว

ปลำยนำ้ cup
บำริสต้ ำ your Job

1. สำยพันธุ์
2. ละติจูด
3. กำรเก็บเกี่ยว
4. ขบวนกำรแปรรู ป
5. กำรเก็บรักษำ

1.defect
2.ส่ วนกำรผสม
3.ระดับกำรคั่ว
4. อำยุกำรใช้ งำน

1. กำรบด (grind size)
2. ปริมำณเข้ ำ(dose and ratio)
3. กำรไหล (flow)
4. เวลำ (Time and reinfusion)
5. ปริมำณออก (yield )
6. อุณหภูมิ (Temp)
7. ควำมดัน (pressure)

ตามหาสิ่ งดีๆเหล่านี้ในกาแฟ
•คาแรคเตอร์ ทีม่ นั ควรจะเป็ น ข้ อมูลพืน้ ฐานกาแฟนั้นๆ ( ชิม ดม GOOGLE )
•ความหวาน ความเปรี้ยวทีส่ มดุล ACIDITY AND SWEETNESS BALANCE
•รสชาติครบทั้งสามช่ วง มี AFTER TASTE นานๆ ติดคอ แบบนุ่มนวล
•ไม่ ควร เปรี้ยวแหลม เปรี้ยวฉุน เปี้ ยวหมัก ไม่ ขมขื่น ไม่ จืดโหวงแวง
ไม่ เค็ม ทื่อๆ ด้ านๆ ไม่ ไหม้ ควรจะ ฉ่าๆ สดใส อะไรเยีย่ งนั้น

เริ่ มทางาน CHECK SHOT

1.ตรวจสอบหาข้ อมูลพืน้ ฐาน วันที่ควั่ ที่เหมาะสมของกาแฟ ก่อนเริ่ มทา
ใช้หลังจากคัว่ 7 วัน (ปล่อยกาแฟ DEGAS ก่อน) และไม่ควรเกิน 1 เดือน

2.ตรวจสอบความหยาบความละเอียดคราวๆ
ควรละควรละเอียดมากกว่าแป้ง
และน้อยกว่าน้ าตาลทรายขาว
ความละเอียดที่เหมาะสมคือ ค่ อนข้ างละเอียด
เกาะตัวกันดี แต่ หยาบกว่ าแป้ ง มีรอยแตกแยกบ้ าง

Dose มำกเกิน basket เข้ ม ทื่อ รสชำติน้อย อำรขมหรื อ อำรเค็มได้ ด้วย
Dose น้ อยรสชำติมำกขึ ้น Acidity ดีขึ ้นแต่อำรเปรี ย้ วมำกไป และรืดได้
ใช้ สตู ร +-2 รำก Basket size ส่วนมำกมักระรสชำติดี

3. WEIGHT DOSE

ผงกาแฟ ให้เหมาะสมกับ ขนาด BASKET

มีสูตรอยูว่ า่ BASKET ขนาดเท่าไหร่ ให้ใส่ ผงกาแฟ มักจะได้รสชาติที่ดี เช่น BASKET ขนาด 16 18 20
กรัมก็ควรใส่ ผงกาแฟ16-18-20 กรัมและทดลองชิม และทดลองใส่ เพิม่ หรื อลดลงครั้งล่ะ 1-2 กรัม เพื่อ

เปรี ยบเทียบรสชาติ แต่จากการสังเกตพบว่าไม่ควรใส่ มากหรื อน้อยกว่า +- 2 กรัม จากขนาด BASKET
สาหรับกาแฟที่ออสเตรเลีย นิยมใช้อยูแ่ บบ TRIPLE BASKET ของ VST ขนาด 22 กรัม และเริ่ มทดลอง
ใส่ กาแฟ เริ่ มจาก 20 กรัมจนถึง 24 กรัม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั 4 M ด้วยนะครับ
1
2
3
ข้ อสังเกต เมื่อ Tamp แล้ วผงกำแฟมัก
อยู่ใต้ เส้ นที่ 3 เสมอ มีพื ้นที่วำ่ งรำกขอบบนสุด
0.5-1 cm

4.ตรวจสอบการไหล ปริมาณ และ เวลา
ดูความสั มพันธ์ กนั ทั้งสามอย่ าง โดย สังเกตการเริ่มไหลหลังจากกดปุ่ มแล้วเป็ นอย่างไร
ในกาแฟคัว่ กลางควรเป็ นสี นา้ ตาล และมีความหนืดโดยไล่สี นา้ ตาลเข้ ม กลาง อ่อนและใส แบบค่อยๆ เปลีย่ นแปลงแบบ
สม่าเสมอ กาแฟจึงจะได้ การละลายรสชาติออกมาในทุกๆช่ วงอย่ างสมดุล

ผมเรียกส่ วนตัวว่ า “ ชีพจรการไหล”

Need

30+- SEC

No NEED
แต่ บำงครัง้ น่ ำลองให้ ไหลยำวกว่ ำปกติดูบ้ำงนะครับ

ไหลช้ าขมดา :

ไหลเส้ นดาเล็กมาก หัวแบน บดกาแฟละเอียดไป ขม รสชาติแปร่ งๆ
ไหลเป็ นหยดๆ เริ่มขมแน่ นอน กาแฟละเอียดไป กดแน่ นไป กาแฟมากไป
ไหลเร็วเปี้ ยวแหลม จืดจาง เค็ม : ไหลสีจาง และไหลเร็วไร้ ความหนืด โหวงแหวง จืด เปรี้ยว ไหม้ เต็มเร็วกว่าปกติ
บดหยาบไปแล้ ว : ไหลเร็วมาก พุ่งออกมาเลย บดหยาบมาก หรื อ tamp ไม่ ดมี รี อยโหว่ ของ Pack
: ไหลออกมาไม่ พร้ อมกันซ้ ายขวา ไปแว่ นทอปเจริญนะ tamp เบีย้ ว หรื อล้ าง portafilter บ้ างนะ สกปรก

ตรวรควำมละเอียด กำรไหล เวลำ และปริมำณ มีควำมยืดหยุ่นตำมรสชำติโดย อ้ ำงอิง
ชีพรร กำรไหล และ สูตร 30+-

• ดูสี :ซีด เปรี ย้ ว
UNDER EXTRACTION

นำ้ ตำลกลำง หอมหวำน IDEAL
GOOD IDEAL

เข้ มดำ ขม แห้ ง OVER EXTRACTION

ในเวลำที่เท่ ำๆกัน รำว 25-35 วินำที กำแฟกลับ ได้ ปริมำณที่
มำกน้ อยต่ ำงกัน ส่ งผลต่ อรสชำติ อย่ ำงชัดเจน

5. WEIGHT OUT ชั่งนา้ หนัก SHOT ESPRESSO
ดูผลผลิต (YIELD : ยิว) ขาออกว่าสกัดได้ เยอะไหม
• โดยปกติแล้ วในสมัยใหม่ น้ นั เรานิยม ใส่ กาแฟน้ อยลง และหาทางสกัดกาแฟออกมาให้ มากขึน้ โดยที่ ทาง SCA บอกไว้ ว่า
กาแฟมีช่ ่ วงการสกัด EXTRACTION YIELD อยู่ที่ 18-22 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเราใช้ การวิเคราะห์ คานวณผ่ านเครื่ องมือชื่ อว่ า
REFRACTOMETER เพื่อคานวณหาค่า TDS ใน SHOT
มีสารที่ละลายนา้ เท่ าไหร่ (ไม่ ได้ บอกว่ าสารไม่ ละลายนา้ มีเท่ าไหร่ ) แล้ วมาคานวณผ่ านโปรแกรมอีกที
แต่ ท้ ังนีส้ ิ่งที่เราทาได้ ง่ายกว่ านั้นคือการ คาดการณ์ จาก นา้ หนักขาออกของปริมาณกาแฟ
กล่ าวคือ ใน RAIO 1:2 กาแฟ 1 กรัม ควรจะได้ นา้ กาแฟออกมา 2 เท่ า เช่ นเราใส่ กาแฟ 20 กรัม
เมื่อชั่งดูแล้ วควรได้ นา้ กาแฟ ราวๆ 20 X 2 = 40 กรัม ในเวลา 30 +- SEC เราควรได้ นา้ กาแฟ 2 เท่ านั่นเอง

6. ชิ มสิ ครั บ ตามหาความสมดุล และ รสชาติสามช่ วงทีก่ ล่ าวมาตอนต้ น
และทาการทดลอง ปรับแต่ ง เพิม่ ลด DOSE ความละเอียด ปริมาณเวลา อุณหภูมิ ตามเหมาะสม

HEART

เครดิตมอบให้ คิม รินกยู

TULIP

Rosettaเครดิตมอบให้ คิม รินกยู

ROSETTA
เครดิตมอบให้ คิม จินกยู

SB

- Short

Black

Ris -

Ristretto

espresso shot
30+- sec , 30 ml

Shorter than espresso
15-20 +- sec , 15-20 ml

Doppio

Double

2x Short Black
30+- sec , 60 ml

Long Black
2x Short Black
30+- sec + hot water

Ristretto

2x Ristretto (approximately 20 sec.)
15-20 +- sec , 30 ml
หมำยเหตุ แก้ วเล็กใส่ 1 shot แก้ วใหญ่ใส่ 2 shot
Espresso ที่ไหลออกมำรำกก้ ำนชง1 ทำงไหล เรำเรี ยกว่ำ Single Shot
ปกติระใช้ ตะกร้ ำ 2 ทำงไหลในกำรทำกำแฟ 1 ครัง้ คือได้ Double Shot
Basket ที่ใส่กำแฟ ปกติระใช้ size 22 gคือใส่กำแฟได้ ประมำณ +-2 รำกขนำด
คือควรใส่กำแฟอยู๋ 20-24 g ขึ ้นอยู่กบั รสชำติ
แต่ในประเทศไทยมีหลำยขนำดให้ ใส่ เท่ำๆกับ Basket size คือ 16 18 20
ทังนี
้ ้ให้ เพิ่มขึ ้นลงนิดหน่อยตำมรสชำติที่ต้องกำร

Mac

– Macchiato

Long

Macchiato

SB + milk foam and steam milk

2x SB + milk foam and steam milk

Pic- Piccolo Latte

Babycino

SB + steam milk
(small glass)

Milk Foam + top with choc powder on top
served with mash mellow

L - Latte

Chai Latte

SB + steam milk and milk
foam (1 cm milk foam)

Chai powder 1.5 spoon
+ steam milk and milk
foam (1 cm) + Cinnamon powder on top

Magic
Double Ristretto
+ Steam milk 3/4 full

Cap/C
Cappuccino
SB + steam milk and
milk foam ( 1.5 )+ Choc powder on top

FW Flat White
SB + steam milk and
milk foam ( 0.5 cm )

L - Latte
SB + steam milk and
milk foam (1 cm milk foam)

M - Mocha
SB + Cocoa powder (1/2 spoon)
+ steam milk foam (1 cm )
Choc powder on top

HC-hot choc
Choc powder 1.5-2 spoon + steam
milk foam 1 cm+ Choc powder

Other Menu
Tea Hot water + tea 2 spoon

Type of Milk

Chai leaf + hot water

Full Cream
Sk - Skinny Milk/Lite Milk
Soy - Bon Soy
Alm - Almond Milk
Lactose - Lactose Free Milk
Coco - Coconut Milk

Chai Brew Latte

Other

EBT and EGT
Hot water + tea 1.5 spoon +small jug of milk

Chai Tea

Chai leaf + little hot water + steam milk

Dirty Chai
Chai Latte + SB

equal =
sweeteners

St- Strong (add extra shot)
Weak - Weak (reduce one shot)
3/4 - three Quarter Full
1,2,3,... - number of normal sugar
Hot - Hotter than normal more 70 degree
Warm - Warmer than normal below 65 degree

สู ตรกาแฟเย็นต่างๆ
น้ าเชื่อม
นมข้นหวาน
Cappuccino

เย็น
นมข้ น 4 ปั๊ ม
นมสด 3 oz.
กำแฟ 2 oz.
โฟมนม

น้ าตาลวังขนาย 1 KG. ผสมน้ าร้อน 700 CC.
นมข้นมะลิ 3 กระป๋ องผสมนมจืดคาเนชัน่ 1 กระป่ อง
หัวปั๊ ม ดาวินชี

Latte
เย็น

Espresso
เย็น

Mocha
เย็น

Cocoa
เย็น

Matcha
เย็น

Matcha
ปั่ น

นมข้ น 2 ปั๊ ม
น ้ำเชื่อม 1 ปั๊ ม
นมสด 4 oz.กำแฟ 2
oz.

นมข้ น 4 ปั๊ ม
นมสด 2 oz.
กำแฟ 3 oz.

นมข้ น 4 ปั๊ ม
โกโก้ 1- 0.5 ช้ อนโต๊ ะ
นมสด 3 oz.
กำแฟ 2 oz.
โฟมนม

นมข้ น 4 ปั๊ ม
โกโก้ 1-2 ช้ อนโต๊ ะ
น ้ำร้ อน 1 oz.
นมสด 3 oz.
โฟมนม

นมสด 5 oz.
ชำพูนๆ 1 ช้ อนโต๊ ะ
โฟมนม

นมสด 5 oz.
ชำ 1และเพิ่มอีก 0.5
ช้ อนโต๊ ะ
ฝงปั่ น 1ช้ อนโต๊ ะ
เพิ่มน ้ำเชื่อม 1 ช้ อนโต๊ ะ
โฟมนม

