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การผลิตสบูค าเฟอีนเพื่อเพิ่มมูลคากากกาแฟเหลือทิ้ง
Value-added spent coffee grounds to produce caffeinated soap
สุพัตรา รักษาพรต1* สุนิษา สุวรรณเจริญ1 เรืองวิทย สวางแกว2 เกศสุดา สามารถ1 และ จิตรลดา บุญเฒา1
1

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
2
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
*
Corresponding Author E-mail: supattra.r@rbru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาหาปริมาณคาเฟอีนซึ่งเปนสารองคประกอบที่เหลืออยูในกากกาแฟเหลือทิ้ง เพื่อนํากากกาแฟไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนโดยใชกระบวนการอยางงาย โดยสกัดหาปริมาณคาเฟอีนในกากกาแฟพันธุอาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาจากราน
กาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ดวยวิธกี ารสกัดแบบซอกหเลต โดยใชตัวทําละลาย 4 ชนิดไดแก น้ํา เอทานอล เอทิลแอซีเทต
และไดคลอโรมีเทน เปนเวลา 6 ชั่วโมง ที่จุดเดือดของตัวทําละลายแตละชนิด จากนั้นวิเคราะหปริมาณคาเฟอีนดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวา ตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกากกาแฟพันธุอาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาไดดี
ที่สุดคือ ไดคลอโรมีเทน รองลงมาคือ เอทิลแอซีเทต เอทานอล และน้ํา ตามลําดับ เมื่อใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทําละลายสามารถสกัด
คาเฟอี นไดจากกากกาแฟพั นธุอ าราบิก า และกากกาแฟพันธุโ รบั ส ตา คิดเป นรอ ยละผลผลิ ตเท ากั บ 0.27 และ 0.21 โดยน้ํ าหนั ก
ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณคาเฟอีนที่เหลืออยูมีเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจไมคุมคาทางเศรษฐกิจในการสกัดออกมาใชประโยชน คณะผูวิจัย
จึงนํากากกาแฟมาผลิตสบูกอนกากกาแฟ หลังเก็บสบูกอนกากกาแฟไวเปนเวลา 15 วัน คาความเปนกรด-ดาง และปริมาณฟองสบูไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับสบูกอนควบคุม งานวิจัยนี้นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับกากกาแฟแลว ยังเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการกําจัดของเสียไดอยางเหมาะสมอีกดวย

ABSTRACT
This research is aimed at the quantitative analysis of caffeine in the spent coffee ground in order to
investigate the simple process to add the value of the spent coffee ground. Arabica and Robusta spent coffee
from the coffee shop in Muang district, Chantaburi province were extracted by Soxhlet extraction using four
different solvents including water, ethanol, ethyl acetate and dichloromethane at the boiling point of each
solvent for 6 hours. The amount of the extracted caffeine was determined by high performance liquid
chromatography (HPLC). It was found that dichloromethane gave the maximum extraction efficiency followed by
ethyl acetate, ethanol and water, respectively. The maximum yields obtained from dichloromethane for both
Arabica and Robusta are 0.27 and 0.21, respectively. As the extracted caffeine in the spent coffee ground is trace
concentration, therefore it is not economical worth to extract the caffeine. Then the researchers produced
caffeinated soap from the spent coffee ground. After the caffeinated soaps were stored for 15 days, the pH and
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the amount of foam were not significant different from the control soap. This study shows that the production of
caffeinated soaps can not only added value to the spent coffee ground but also provide an alternative way for
waste management.
คําสําคัญ: กากกาแฟ คาเฟอีน ซอกหเลต สบูกากกาแฟ
Keywords: Spent coffee grounds, Caffeine, Soxhlet extraction, Soap

บทนํา
กาแฟ (Coffee) เปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมที่สุด
อยางหนึ่งและผูคนสวนมากมักจะเลือกดื่มกาแฟจนเปนสวนหนึ่ง
ของชีวติ ประจําวัน กาแฟเปนเครื่องดื่มที่ทํามาจากเมล็ดซึ่งไดจาก
ตนกาแฟ หรือมักเรียกวา เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟแบงเปน 2 สาย
พันธุหลัก คือ กาแฟพันธุอาราบิกา (Arabica Coffee) และกาแฟ
พันธุโรบัสตา (Robusta Coffee) ซึง่ จุดเดนของกาแฟพันธุอาราบิกา คือ มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกลอม แตรสชาติจะไมเขมขน
มากนั ก เป น กาแฟที่ ค นนิ ย มดื่ ม กั น มากที่สุด และจุ ด เด นของ
กาแฟพันธุโรบัสตา คือ มีความเขมขนของกาแฟมาก มีรสชาติขม
นิยมนําไปทํากาแฟสํา เร็จรูป และนําไปผสมอาราบิกาเพื่อเพิ่ม
รสชาติของกาแฟที่แตกตางกันออกไป กาแฟมีสวนประกอบของ
คาเฟอีน (Caffeine) ที่เปนอัลคาลอยด (Alkaloid) ธรรมชาติ ซึ่ง
มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง มีสรรพคุณชูกําลัง ดื่มแลว
รู สึ ก กระปรี้ ก ระเปร า สดชื่ น ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี บ ทความหรื อ
งานวิจัยที่ศึกษาประโยชนของคาเฟอีนทางดานความงาม แตเชื่อ
กันวาในกาแฟมีสารตานอนุมูลอิสระ สามารถตอสูร ิ้วรอย โดยการ
ขจัดสารพิ ษและชวยปกปองผิวจากมลพิษได (หนาใส, 2560)
กาแฟพันธุโรบัสตามีปริมาณคาเฟอีนประมาณรอยละ 2.0-4.5
โดยน้ํ า หนั ก แห ง และกาแฟพั น ธุ อ าราบิ ก า มี ป ริ ม าณคาเฟอี น
ประมาณรอยละ 1.1-1.7 โดยน้ําหนักแหงซึ่งกาแฟพันธุโรบัสตามี
ปริมาณคาเฟอีนมากกวากาแฟพันธุอาราบิกาอยูประมาณรอยละ
40-50 โดยน้ําหนักแหง (พิมพ, 2550)
ปจจุ บันพบวามีการประกอบธุรกิจขายกาแฟสดอยู
เปนจํานวนมากตามแหลงชุมชนตางๆ และเพิ่มจํานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ หลังจากการชงกาแฟแตละครั้งจะเหลือกากกาแฟจํานวน
หนึ่ง ซึ่งผูประกอบการสวนใหญไมเห็นประโยชนและความสําคัญ
ของกากกาแฟจึงทําใหมีปริมาณกากกาแฟเหลือทิ้งเพิ่มมากขึ้น
กากกาแฟเหลานี้จะถูกทิ้งไปโดยไมไดใชประโยชนเทาที่ควรและ
ถ า ไม มี วิ ธี ก ารกํ า จั ด กากกาแฟที่ ถู ก ต อ งอย า งเหมาะสมก็ จ ะ
กลายเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคได (วิเชียร และคณะ, 2555)

จากการศึกษาองคป ระกอบของกากกาแฟ พบว ากากกาแฟมี
สวนประกอบหลักตางๆ มากมาย เชน ความชื้น (Moisture) รอย
ละ 5.36 ปริมาณเถา (Ash) รอยละ 3.16 สารสกั ดได
(Extractible) รอยละ 22.17 ลิกนิน (Lignin) รอยละ 8.78
เซลลูโลส (Cellulose) รอยละ 25.39 เฮมิ เซลลูโลส (Hemicellulose) รอยละ 37.33 โดยน้ําหนักแหง (Khenniche and
Aissani, 2010) ซึ่งกากกาแฟเหลือทิ้งสามารถนํากลับมาเปนปุย
ผลิตภัณฑเสริมความงาม ใชสําหรับผสมในการยอมสีผา หรือวาด
รูปงานศิลปะ และผลิตถานกัมมันต เปนตน
การสกัดสารดวยตัวทําละลายเปนวิธีการแยกสารและ
ทําสารใหบริสุทธิ์ โดยเลือกใชตัวทําละลายที่เหมาะสมละลายสาร
ที่ตองการออกมาจากสารผสมสําหรับสารที่ตองการสกัดซึ่งอยูใน
รูป ของแข็ง การใชเ ครื่อ งมื อ สกั ดแบบซอกห เ ลต (Soxhlet
extractor) เปนอุ ปกรณที่ออกแบบมาสํ า หรับสกัดสารใหไ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดนิยมใชในกรณีที่สกัดสารที่ละลายไดไมดีนัก
ในตัวทําละลายอินทรียเชนเดียวกับเจริญพร และคณะ (2558)
ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการสกั ด น้ํ า มั น จากกากกาแฟด ว ย
ตัวทําละลายที่อัตราสวนตางๆ โดยใชเครื่องมือสกัดแบบซอกหเลต
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยจึงสนใจนํากากกาแฟ
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนโดยใชกระบวนการอยางงาย ซึ่ง
สามารถถายทอดองคความรูนี้แกชุมชนได และกอนที่จะนํากาก
กาแฟไปใชประโยชนนั้น คณะผูวิจัยจะศึกษาหาปริมาณคาเฟอีน
ซึ่งเปน สารองคป ระกอบที่ เ หลือ อยู ใ นกากกาแฟเหลือ ทิ้ ง ก อ น
งานวิจัยนี้นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับกากกาแฟแลว ยังเปน
อีกหนึ่งทางเลือกในการกําจัดของเสียไดอยางเหมาะสมอีกดวยจึง
เลือกวิธกี ารสกัดคาเฟอีนจากกาแฟสด และกากกาแฟพันธุอาราบิ ก า และพั น ธุ โ รบั ส ต า ด ว ยวิ ธี ก ารสกั ด โดยใช ตั ว ทํ า ละลาย
4 ชนิด ไดแก น้ํา เอทานอล เอทิลแอซีเทต และไดคลอโรมีเทน
โดยใชเครื่องมือการสกัดแบบซอกหเลต ซึ่งเปนวิธีที่สามารถสกัด
สารตางๆ ไดดี มีประสิทธิภาพ และมี คา ใชจายน อยกวาวิธีอื่น
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เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณคาเฟอีนดวยวิธโี ครมาโทกราฟแบบ
ของเหลวสมรรถนะสูงตอไป

วิธกี ารดําเนินการวิจัย
1. การหาปริมาณคาเฟอีนในสารตัวอยาง
นําตัวอยางกากกาแฟทั้งสองสายพันธุ จากรานกาแฟคั่ว
บดในตัวเมือง จังหวัดจันทบุรีมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงหรือจนกวาน้ําหนักจะคงที่ และ
นํามารอนคัดขนาดใหมีขนาดอยูในชวง 180-212 ไมโครเมตร
จากนั้นนํามาสกัดคาเฟอีนดวยวิธีการสกัดแบบซอกหเลต โดยใช
ตัวทําละลาย 4 ชนิดไดแ ก น้ํา เอทานอล เอทิลแอซีเทต และ
ไดคลอโรมีเทน ดวยอัตราสวนของสารตัวอยางและตัวทําละลายที่
1:10 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สกัดแตละครั้งที่จุดเดือดของตัว
ทําละลายแตละชนิด เปนเวลา 6 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักสารที่ไดจาก
การสกัดกอนและหลังนําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศเพื่อนํามาหารอยละผลผลิตที่ได จากนั้นนําไป
วิเ คราะหป ริม าณคาเฟอี น ดว ยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง (Waters รุน alliance 2690) โดยใชแอซิโตไนไตรล
(CH3CN) เปน เฟสเคลื่อนที่ ดว ยอั ต ราการไหล 1 ลูกบาศก เซนติเ มตรตอนาที ที่อุณหภูมิหอง ฉีดปริมาณสารตัวอยาง 10
ไมโครลิตรเขาคอลัมนรุน Verticle C18 ขนาด 3.5 ไมโครเมตร
4.6x75 มิลลิเมตร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ดวย
เครื่องตรวจวัด UV-Visible detector (ดัดแปลงมาจากศุทธินี
และนันทพร, 2557)
2. การผลิตสบูกากกาแฟดวยวิธีการใชความรอน
ผลิตสบูกากกาแฟเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนัก ดวย
วิธีการใชความรอน โดยใชน้ํามันถั่วเหลืองและน้ํามันปาลมแตละ
ชนิดรอ ยละ 50 โดยน้ํา หนั ก มาอุ นให น้ํา มันมีอุณ หภู มิ 70-80
องศาเซลเซียสผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด โดยใหมี
น้ํามันเหลือรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ใช ไมพายกวนเบาๆ จนผสม
รวมกันเปนเนื้อเดียว จากนั้นใชเครื่องตีไ ขไฟฟาแบบมือกวนให
เขากันจนขน โดยตองรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 70-80 องศาเซลเซียส จากนั้นอุนทิ้งไวเปนเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาเติมผง
กากกาแฟปริ ม าณ 1 กรั ม ลงไปผสม แล ว กวนต อ จนเป น เนื้ อ
เดียวกัน จากนั้นเทใสถาดหรือพิมพสบู

Research

3. การวิเคราะหสมบัติของสบูกากกาแฟ
วิ เ คราะห ส มบั ติ ข องสบู ก อ นกากกาแฟที่ เ ตรี ย มได
ดังตอไปนี้ (Lourith et al, 2016)
3.1 หาความเปนกรด-ดาง (pH) ของสบูกากกาแฟโดย
เตรียมตัวอยางน้ําสบูเข ม ขนรอยละ 2 โดยน้ํ าหนักตอปริมาตร
และนําไปวัดคาความเปนกรด-ดาง ดวยเครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) จากนั้นเก็บสบูกอนตัวอยางไวเปนเวลา 15 วัน
และทําซ้ําอีกครั้ง
3.2 หาปริม าณฟองสบู (Foamability) โดยเตรีย ม
ตัวอยางน้ําสบูเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ปริมาตร
50 ลู ก บาศก เ ซนติ เ มตร ใส ล งในกระบอกตวงขนาด 100
ลูกบาศกเซนติเมตรตีน้ําสบูอยางรุนแรงเปนเวลา 2 นาที เพื่อให
ขึ้นฟองมากที่สุดและวัดความสูงของฟองสบูที่เกิดขึ้นทันที บันทึก
เปนคาที่อานไดครั้งที่ 1 โดยบอกคาเป นปริมาตรที่ อานไดจาก
กระบอกตวง จากนั้นตั้งทิ้งไวเปนเวลา 10 นาที และบันทึกความ
สูงของฟองสบูเปนคาที่อานไดครั้งที่ 2 เก็บสบูกอนตัวอยางไวเปน
เวลา 15 วัน และทําซ้ําอีกครั้ง

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหปริมาณคาเฟอีนในกากกาแฟเหลือทิ้ง
ทั้งสองสายพันธุดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
พบวาตัวทํา ละลายที่ สามารถสกั ดคาเฟอี นจากกากกาแฟพัน ธุ
อาราบิกา และกากกาแฟพั น ธุโ รบั ส ต าได ดี ที่สุด คือ ไดคลอโร
มีเทน รองลงมาคือ เอทิลแอซีเทต เอทานอล และน้ํา ตามลําดับ
เมื่อใชตัวทําละลายชนิดเดียวกัน ไดแก ไดคลอโรมีเทน กากกาแฟ
พันธุอาราบิกาใหปริมาณคาเฟอีนสูงกวากากกาแฟพันธุโรบัสตา
คือรอยละ 7.26±0.96 และ 5.57  0.11 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
ดังรูปที่ 1 และคิดเปนรอยละผลผลิต (% yield) เทียบกับปริมาณ
กากกาแฟที่ใชสกัด เทากับรอยละ 0.27±0.04 และ 0.21  0.01
โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ดังรูป ที่ 2 เนื่ องจากปริ มาณคาเฟอีนที่
เหลืออยูมีเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจไมคุมคาทางเศรษฐกิจในการสกัด
ออกมาใชประโยชน คณะผูวิจัยจึงนํากากกาแฟมาผลิตสบูกอน
กากกาแฟ โดยสบูกอนกากกาแฟที่ไดมีลักษณะเปนสบูกอนทึบ
แสง สีเหลืองนวล เนื้อคอนขางแข็งและละเอียด มีผงกากกาแฟ
กระจายตัวอยูทั่วทั้งกอน มีกลิ่นกาแฟออนๆ เนื่องจากใสปริมาณ
กากกาแฟเพียงแครอยละ 1 โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปทดสอบ
คุณสมบัติของสบูเ ทียบกับสบูกอนควบคุมที่ไมมีกากกาแฟ พบวา
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ปริมาณคาเฟอีน (รอยละโดยน้ําหนัก)

สบู ก อ นกากกาแฟที่ เ ตรีย มได มีค า ความเป นกรด-ด า งเทา กั บ
10.42±0.14 และปริ ม าณฟองสบู เ ท า กั บ 78.78±3.66
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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ลูกบาศกเซนติเมตร หลังเก็บสบูกอนไวเปนเวลา 15 วัน ดังตาราง
ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
7.27

อาราบิกา

5.57

โรบัสตา

3.04
2.05
1.17

0.87 0.71

0.25

น้ํา

เอทานอล
เอทิลแอซีเทต
ตัวทําละลาย

ไดคลอโรมีเทน

ผลผลิตของคาเฟอีน (รอยละโดยน้ําหนัก)

รูปที่ 1 ปริมาณคาเฟอีนในกากกาแฟทั้งสองสายพันธุที่สกัดไดจากตัวทําละลายชนิดตางๆ
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

อาราบิกา

0.27
0.18

0.21
0.09
0.05

น้ํา

0.09

โรบัสตา

0.08

0.01

เอทานอล
เอทิลแอซีเทต
ตัวทําละลาย

ไดคลอโรมีเทน

รูปที่ 2 รอยละผลผลิตของคาเฟอีนในกากกาแฟทั้งสองสายพันธุที่สกัดไดจากตัวทําละลายชนิดตางๆ
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ตารางที่ 1

คาความเปนกรด-ดางของสบูกอนควบคุมและสบูกอนกากกาแฟ
ความเปนกรด-ดาง (pH)

ชนิดสบู

วันแรก
10.52±0.10
10.52±0.19

สบูกอนควบคุม
สบูกอนกากกาแฟ
สารละลายกากกาแฟ

ตารางที่ 2

Research

เก็บไว 15 วัน
10.42±0.09
10.42±0.14
5.85±0.03

ปริมาณฟองสบูที่เกิดขึ้นและคงอยูเมื่อเวลาผานไปของสบูกอนควบคุมและสบูกอนกากกาแฟ

ชนิดสบู
สบูกอนควบคุม

สบูกอนกากกาแฟ

เวลา
(นาที)
0
10
รอยละการลดลง
0
10
รอยละการลดลง

วันแรก
84.22±3.42
82.00±3.76
2.63
82.22±3.02
80.44±3.24
2.16

วิจารณผลการวิจัย
ตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกากกาแฟพันธุ
อาราบิกา และกากกาแฟพันธุโ รบัสตาไดดีที่สุดคือ ไดคลอโรมีเทน รองลงมาคือ เอทิลแอซีเทต เอทานอล และน้ํา ตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Pham and Nguyen (2012) ที่
รายงานวา การใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทําละลายสามารถสกัด
คาเฟอี นได ดีก วา น้ํ า เนื่อ งจากคาเฟอี นเปนสารที่มีขั้ว นอ ยจะ
สามารถละลายไดดีในสารละลายที่มีขั้วใกลเคียงกัน ตามหลักการ
ที่กลาววา สารที่มีสมบัติใกลเคียงกันจะสามารถละลายดวยกันได
(like dissolves like) ขณะที่งานวิจัยของ David et al. (2013)
สามารถใชเอทิลแอซีเทตเปนตัวทําละลายในการสกัดคาเฟอีนได
เนื่องจากเอทิลแอซีเทตมีสมบัติใกลเคียงกับไดคลอโรมีเทน และยัง
พบวามีความปลอดภัยมากกวาการใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทํา
ละลาย และเมื่อใชตัวทําละลายชนิดเดียวกัน ไดแก ไดคลอโรมี เทน กากกาแฟพันธุอาราบิกาใหปริมาณคาเฟอีนสูงกวากาก
กาแฟพั นธุโรบัสตาเนื่องจากกากกาแฟที่นํามาวิเคราะหเก็บมา
จากรานกาแฟตางรานกัน ซึ่งกรรมวิธีในการชงกาแฟและเครื่อง
ชงกาแฟของแตละรานมีประสิทธิภาพในการชงที่ตางกัน รวมทั้ง
ปจจัยที่สงผลตอการชงกาแฟ เชน เวลาในการชง อุณหภูมิ และ
อื่นๆ จึงสงผลใหปริมาณคาเฟอีนที่เหลืออยูในกากกาแฟมีปริมาณ
ที่แตกตางกันดวย สารละลายกากกาแฟมีคาความเปนกรด-ดาง
เทากับ 5.85±0.03 สวนสบูกากกาแฟที่เตรียมไดมีคาความเปน

ปริมาณฟองสบู (ลูกบาศกเซนติเมตร)
เก็บไว 15 วัน
รอยละการลดลง
79.56±0.38
5.54
78.89±0.69
3.79
0.84
80.00±3.76
2.70
78.78±3.66
2.07
1.53

กรด-ดางเทากับ 10.42±0.14 เนื่องจากในขั้นตอนการเตรียมสบู
ตองใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในการเกิดปฏิกิริยาสบูจึงมี
ฤทธิ์เปนดาง ซึ่งสบูที่สามารถทําความสะอาดไดดี และไมเป น
อันตรายตอผิว คือสบูที่มีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 8-10
และในเอกสารจดแจงของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบุใหผูผลิตวาสบูกอนมีคาความเปนกรด-ดางไมเกิน 11 (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, 2559) และหลังจากเก็บสบูกอนไวเปนเวลา
15 วันปริมาณฟองสบูลดลงเล็กนอย อาจเปนผลมาจากปริมาณ
ดางที่ระเหยออกไป โดยปริมาณฟองสบูที่ลดลงของสบูกอนกาก
กาแฟไมมีความแตกตางอยางมี นัยสําคัญ เมื่ อเทียบกับสบู กอน
ควบคุม

สรุปผลการวิจัย
การเติมกากกาแฟลงในสบูกอนไมมีผลตอคาความเปน
กรด-ด า งและปริ มาณฟองของสบู แ ต อ ยา งใด อี ก ทั้ ง ยั ง พบว า
ไดคลอโรมีเทน เปนตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกาก
กาแฟพันธุอาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตา ได ดีที่สุ ดโดย
กากกาแฟพันธุอาราบิกาใหปริมาณคาเฟอีนสูงกวากากกาแฟพันธุ
โรบัสตา

งานวิจัย
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