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การผลิตสบูคาเฟอีนเพื่อเพิ่มมูลคากากกาแฟเหลือทิ้ง 

Value-added spent coffee grounds to produce caffeinated soap 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาหาปริมาณคาเฟอีนซึ่งเปนสารองคประกอบที่เหลืออยูในกากกาแฟเหลือทิ้ง เพ่ือนํากากกาแฟไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนโดยใชกระบวนการอยางงาย โดยสกัดหาปริมาณคาเฟอีนในกากกาแฟพันธุอาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาจากราน

กาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ดวยวธิกีารสกัดแบบซอกหเลต โดยใชตัวทําละลาย 4 ชนิดไดแก น้ํา เอทานอล เอทิลแอซีเทต 

และไดคลอโรมีเทน เปนเวลา 6 ชั่วโมง ที่จุดเดือดของตัวทําละลายแตละชนิด จากนั้นวิเคราะหปริมาณคาเฟอีนดวยเครื่องโครมาโท-

กราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวา ตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกากกาแฟพันธุอาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาไดดี

ที่สุดคือ ไดคลอโรมีเทน รองลงมาคือ เอทิลแอซีเทต เอทานอล และน้ํา ตามลําดับ เมื่อใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทําละลายสามารถสกัด

คาเฟอีนไดจากกากกาแฟพันธุอาราบิกาและกากกาแฟพันธุโรบัสตา คิดเปนรอยละผลผลิตเทากับ 0.27 และ 0.21 โดยนํ้าหนัก 

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. 
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บทนํา 

กาแฟ (Coffee) เปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยมที่สุด

อยางหนึ่งและผูคนสวนมากมักจะเลือกดื่มกาแฟจนเปนสวนหนึ่ง

ของชีวติประจําวัน กาแฟเปนเครื่องดื่มที่ทํามาจากเมล็ดซึ่งไดจาก

ตนกาแฟ หรือมักเรียกวา เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟแบงเปน 2 สาย

พันธุหลัก คือ กาแฟพันธุอาราบิกา (Arabica Coffee) และกาแฟ

พันธุโรบัสตา (Robusta Coffee) ซึง่จุดเดนของกาแฟพันธุอารา-

บิกา คือ มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกลอม แตรสชาติจะไมเขมขน

มากนัก เปนกาแฟที่คนนิยมดื่มกันมากที่สุด และจุดเดนของ

กาแฟพันธุโรบัสตา คือ มีความเขมขนของกาแฟมาก มีรสชาติขม 

นิยมนําไปทํากาแฟสําเร็จรูป และนําไปผสมอาราบิกาเพื่อเพ่ิม

รสชาติของกาแฟที่แตกตางกันออกไป กาแฟมีสวนประกอบของ

คาเฟอีน (Caffeine) ที่เปนอัลคาลอยด (Alkaloid) ธรรมชาติ ซึ่ง

มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง มีสรรพคุณชูกําลัง ดื่มแลว

รูสึกกระปรี้กระเปรา สดช่ืน ปจจุบัน ยังไมมีบทความหรือ

งานวิจัยท่ีศึกษาประโยชนของคาเฟอีนทางดานความงาม แตเชื่อ

กันวาในกาแฟมีสารตานอนุมูลอิสระ สามารถตอสูริ้วรอย โดยการ

ขจัดสารพิษและชวยปกปองผิวจากมลพิษได (หนาใส, 2560) 

กาแฟพันธุโรบัสตามีปริมาณคาเฟอีนประมาณรอยละ 2.0-4.5 

โดยน้ําหนักแหงและกาแฟพันธุอาราบิกามีปริมาณคาเฟอีน

ประมาณรอยละ 1.1-1.7 โดยน้ําหนักแหงซึ่งกาแฟพันธุโรบัสตามี

ปริมาณคาเฟอีนมากกวากาแฟพันธุอาราบิกาอยูประมาณรอยละ 

40-50 โดยน้ําหนักแหง (พิมพ, 2550)   

ปจจุบันพบวามีการประกอบธุรกิจขายกาแฟสดอยู

เปนจํานวนมากตามแหลงชุมชนตางๆ และเพ่ิมจํานวนมากขึ้น

เรื่อยๆ หลังจากการชงกาแฟแตละครั้งจะเหลือกากกาแฟจํานวน

หนึ่ง ซึ่งผูประกอบการสวนใหญไมเห็นประโยชนและความสําคัญ

ของกากกาแฟจึงทําใหมีปริมาณกากกาแฟเหลือท้ิงเพ่ิมมากขึ้น 

กากกาแฟเหลานี้จะถูกทิ้งไปโดยไมไดใชประโยชนเทาที่ควรและ

ถาไมมีวิธีการกําจัดกากกาแฟท่ีถูกตองอยางเหมาะสมก็จะ

กลายเปนแหลงเพาะพันธุของเช้ือโรคได (วิเชียร และคณะ, 2555) 

จากการศึกษาองคประกอบของกากกาแฟ พบวากากกาแฟมี

สวนประกอบหลักตางๆ มากมาย เชน ความช้ืน (Moisture) รอย

ละ 5.36 ปริมาณเถา (Ash) รอยละ 3.16 สารสกัดได 

(Extractible) รอยละ 22.17 ลิกนิน (Lignin) รอยละ 8.78 

เซลลูโลส (Cellulose) รอยละ 25.39 เฮมิเซลลูโลส (Hemi-

cellulose) รอยละ 37.33 โดยน้ําหนักแหง (Khenniche and 

Aissani, 2010) ซึ่งกากกาแฟเหลือทิ้งสามารถนํากลับมาเปนปุย 

ผลิตภัณฑเสริมความงาม ใชสําหรับผสมในการยอมสีผา หรือวาด

รูปงานศิลปะ และผลิตถานกัมมันต เปนตน 

การสกัดสารดวยตัวทําละลายเปนวิธีการแยกสารและ

ทําสารใหบริสุทธิ์ โดยเลือกใชตัวทําละลายที่เหมาะสมละลายสาร

ที่ตองการออกมาจากสารผสมสําหรับสารที่ตองการสกัดซึ่งอยูใน

รูปของแข็ง การใชเครื่องมือสกัดแบบซอกหเลต (Soxhlet 

extractor) เปนอุปกรณที่ออกแบบมาสําหรับสกัดสารใหได

ประสิทธิภาพสูงสุดนิยมใชในกรณีท่ีสกัดสารที่ละลายไดไมดีนัก 

ในตัวทําละลายอินทรียเชนเดียวกับเจริญพร และคณะ (2558)  

ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟดวย 

ตัวทําละลายที่อัตราสวนตางๆ โดยใชเครื่องมือสกัดแบบซอกห-

เลต 

ดังนั้นในงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยจึงสนใจนํากากกาแฟ

ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนโดยใชกระบวนการอยางงาย ซึ่ง

สามารถถายทอดองคความรูน้ีแกชุมชนได และกอนที่จะนํากาก

กาแฟไปใชประโยชนนั้น คณะผูวิจัยจะศึกษาหาปริมาณคาเฟอีน

ซึ่งเปนสารองคประกอบท่ีเหลืออยูในกากกาแฟเหลือทิ้งกอน

งานวิจัยน้ีนอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับกากกาแฟแลว ยังเปน

อีกหนึ่งทางเลือกในการกําจัดของเสียไดอยางเหมาะสมอีกดวยจึง

เลือกวิธกีารสกัดคาเฟอีนจากกาแฟสด และกากกาแฟพันธุอารา-

บิกา และพันธุ โรบัสตา ดวยวิธีการสกัดโดยใชตัวทําละลาย  

4 ชนิด ไดแก น้ํา เอทานอล เอทิลแอซีเทต และไดคลอโรมีเทน 

โดยใชเครื่องมือการสกัดแบบซอกหเลต ซึ่งเปนวิธีที่สามารถสกัด

สารตางๆ ไดดี มีประสิทธิภาพ และมีคาใชจายนอยกวาวิธีอื่น 
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เพ่ือนําไปวิเคราะหหาปริมาณคาเฟอีนดวยวิธโีครมาโทกราฟแบบ

ของเหลวสมรรถนะสูงตอไป 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. การหาปริมาณคาเฟอีนในสารตัวอยาง  

นําตัวอยางกากกาแฟทั้งสองสายพันธุ จากรานกาแฟคั่ว

บดในตัวเมือง จังหวัดจันทบุรีมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 80 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมงหรือจนกวาน้ําหนักจะคงท่ี และ

นํามารอนคัดขนาดใหมีขนาดอยูในชวง 180-212 ไมโครเมตร 

จากนั้นนํามาสกัดคาเฟอีนดวยวิธีการสกัดแบบซอกหเลต โดยใช

ตัวทําละลาย 4 ชนิดไดแก น้ํา เอทานอล เอทิลแอซีเทต และ 

ไดคลอโรมีเทน ดวยอัตราสวนของสารตัวอยางและตัวทําละลายท่ี 

1:10 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สกัดแตละครั้งท่ีจุดเดือดของตัว

ทําละลายแตละชนิด เปนเวลา 6 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักสารที่ไดจาก

การสกัดกอนและหลังนําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง

ระเหยสุญญากาศเพื่อนํามาหารอยละผลผลิตที่ได จากนั้นนําไป

วิเคราะหปริมาณคาเฟอีนดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสูง (Waters รุน alliance 2690) โดยใชแอซิโตไนไตรล 

(CH3CN) เปนเฟสเคลื่อนที่ดวยอัตราการไหล 1 ลูกบาศก-

เซนติเมตรตอนาที ที่อุณหภูมิหอง ฉีดปริมาณสารตัวอยาง 10 

ไมโครลิตรเขาคอลัมนรุน Verticle C18 ขนาด 3.5 ไมโครเมตร 

4.6x75 มิลลิเมตร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ดวย

เครื่องตรวจวัด UV-Visible detector (ดัดแปลงมาจากศุทธิน ี

และนันทพร, 2557) 

2. การผลิตสบูกากกาแฟดวยวิธีการใชความรอน 

ผลิตสบูกากกาแฟเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนัก ดวย

วิธีการใชความรอน โดยใชน้ํามันถ่ัวเหลืองและน้ํามันปาลมแตละ

ชนิดรอยละ 50 โดยน้ําหนัก มาอุนใหน้ํามันมีอุณหภูมิ 70-80 

องศาเซลเซียสผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด โดยใหมี

น้ํามันเหลือรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ใชไมพายกวนเบาๆ จนผสม

รวมกันเปนเนื้อเดียว จากนั้นใชเครื่องตีไขไฟฟาแบบมือกวนให

เขากันจนขน โดยตองรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 70-80 องศา-

เซลเซียส จากนั้นอุนทิ้งไวเปนเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาเติมผง

กากกาแฟปริมาณ 1 กรัมลงไปผสม แลวกวนตอจนเปนเนื้อ

เดียวกัน จากนั้นเทใสถาดหรือพิมพสบู 

 

 

 

3. การวิเคราะหสมบัติของสบูกากกาแฟ 

วิเคราะหสมบัติของสบูกอนกากกาแฟที่ เตรียมได 

ดังตอไปนี้ (Lourith et al, 2016) 

3.1 หาความเปนกรด-ดาง (pH) ของสบูกากกาแฟโดย

เตรียมตัวอยางน้ําสบูเขมขนรอยละ 2 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

และนําไปวัดคาความเปนกรด-ดาง ดวยเครื่องวัดความเปนกรด-

ดาง (pH meter) จากนั้นเก็บสบูกอนตัวอยางไวเปนเวลา 15 วัน 

และทําซ้ําอีกครั้ง 

3.2 หาปริมาณฟองสบู (Foamability) โดยเตรียม

ตัวอยางน้ําสบูเขมขนรอยละ 2 โดยน้ําหนักตอปริมาตร ปริมาตร 

50 ลูกบาศก เซนติ เมตร ใสลงในกระบอกตวงขนาด 100 

ลูกบาศกเซนติเมตรตีนํ้าสบูอยางรุนแรงเปนเวลา 2 นาที เพ่ือให

ขึ้นฟองมากที่สุดและวัดความสูงของฟองสบูท่ีเกิดขึ้นทันที บันทึก

เปนคาที่อานไดครั้งที่ 1 โดยบอกคาเปนปริมาตรที่อานไดจาก

กระบอกตวง จากนั้นตั้งทิ้งไวเปนเวลา 10 นาที และบันทึกความ

สูงของฟองสบูเปนคาที่อานไดครั้งท่ี 2 เก็บสบูกอนตัวอยางไวเปน

เวลา 15 วัน และทําซ้ําอีกครั้ง 
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหปริมาณคาเฟอีนในกากกาแฟเหลือทิ้ง

ทั้งสองสายพันธุดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

พบวาตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกากกาแฟพันธุ 

อาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาไดดีที่สุดคือ 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 ดังรูปท่ี 2 เน่ืองจากปริมาณคาเฟอีนที่

เหลืออยูมีเพียงเล็กนอย ซึ่งอาจไมคุมคาทางเศรษฐกิจในการสกัด

ออกมาใชประโยชน คณะผูวิจัยจึงนํากากกาแฟมาผลิตสบูกอน

กากกาแฟ โดยสบูกอนกากกาแฟที่ไดมีลักษณะเปนสบูกอนทึบ

แสง สีเหลืองนวล เนื้อคอนขางแข็งและละเอียด มีผงกากกาแฟ

กระจายตัวอยูทั่วท้ังกอน มีกลิ่นกาแฟออนๆ เนื่องจากใสปริมาณ

กากกาแฟเพียงแครอยละ 1 โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปทดสอบ

คุณสมบัติของสบูเทียบกับสบูกอนควบคุมท่ีไมมีกากกาแฟ พบวา 
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สบูกอนกากกาแฟที่เตรียมได มีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 

10.42±0 .14 และปริมาณฟองสบู เท ากั บ 78.78±3.66  

ลูกบาศกเซนติเมตร หลังเก็บสบูกอนไวเปนเวลา 15 วัน ดังตาราง

ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

 
 

รูปที่ 1 ปริมาณคาเฟอีนในกากกาแฟทั้งสองสายพันธุท่ีสกัดไดจากตัวทําละลายชนิดตางๆ 

 
 

รูปที่ 2 รอยละผลผลิตของคาเฟอีนในกากกาแฟทั้งสองสายพันธุท่ีสกัดไดจากตัวทําละลายชนิดตางๆ 
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ตารางที่ 1 คาความเปนกรด-ดางของสบูกอนควบคุมและสบูกอนกากกาแฟ    

ชนิดสบู 
ความเปนกรด-ดาง (pH) 

วันแรก เก็บไว 15 วัน 

สบูกอนควบคุม 10.52±0.10 10.42±0.09 

สบูกอนกากกาแฟ 10.52±0.19 10.42±0.14 

สารละลายกากกาแฟ 5.85±0.03 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณฟองสบูที่เกิดขึ้นและคงอยูเมื่อเวลาผานไปของสบูกอนควบคุมและสบูกอนกากกาแฟ 

ชนิดสบู 
เวลา 

(นาที) 

ปริมาณฟองสบู (ลูกบาศกเซนติเมตร) 

วันแรก เก็บไว 15 วัน รอยละการลดลง 

สบูกอนควบคุม 

0 84.22±3.42 79.56±0.38 5.54 

10 82.00±3.76 78.89±0.69 3.79 

รอยละการลดลง 2.63 0.84  

สบูกอนกากกาแฟ 

0 82.22±3.02 80.00±3.76 2.70 

10 80.44±3.24 78.78±3.66 2.07 

รอยละการลดลง 2.16 1.53  
 

วิจารณผลการวิจัย 

ตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกากกาแฟพันธุ

อาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาไดดีท่ีสุดคือ ไดคลอโร-

มีเทน รองลงมาคือ เอทิลแอซีเทต เอทานอล และน้ํา ตามลําดับ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Pham and Nguyen (2012) ท่ี

รายงานวา การใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทําละลายสามารถสกัด

คาเฟอีนไดดีกวาน้ํา เนื่องจากคาเฟอีนเปนสารที่มีขั้วนอยจะ

สามารถละลายไดดีในสารละลายที่มีข้ัวใกลเคียงกัน ตามหลักการ

ที่กลาววา สารที่มีสมบัติใกลเคียงกันจะสามารถละลายดวยกันได 

(like dissolves like) ขณะที่งานวิจัยของ David et al. (2013) 

สามารถใชเอทิลแอซีเทตเปนตัวทําละลายในการสกัดคาเฟอีนได 

เน่ืองจากเอทิลแอซีเทตมีสมบัติใกลเคียงกับไดคลอโรมีเทน และยัง

พบวามีความปลอดภัยมากกวาการใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทํา

ละลาย และเมื่อใชตัวทําละลายชนิดเดียวกัน ไดแก ไดคลอโร-

มีเทน กากกาแฟพันธุอาราบิกาใหปริมาณคาเฟอีนสูงกวากาก

กาแฟพันธุโรบัสตาเนื่องจากกากกาแฟที่นํามาวิเคราะหเก็บมา

จากรานกาแฟตางรานกัน ซึ่งกรรมวิธีในการชงกาแฟและเครื่อง

ชงกาแฟของแตละรานมีประสิทธิภาพในการชงที่ตางกัน รวมทั้ง

ปจจัยที่สงผลตอการชงกาแฟ เชน เวลาในการชง อุณหภูมิ และ

อ่ืนๆ จึงสงผลใหปริมาณคาเฟอีนที่เหลืออยูในกากกาแฟมีปริมาณ

ที่แตกตางกันดวย  สารละลายกากกาแฟมีคาความเปนกรด-ดาง

เทากับ 5.85±0.03 สวนสบูกากกาแฟที่เตรียมไดมีคาความเปน

กรด-ดางเทากับ 10.42±0.14 เนื่องจากในขั้นตอนการเตรียมสบู

ตองใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในการเกิดปฏิกิริยาสบูจึงมี

ฤทธิ์เปนดาง ซึ่งสบูที่สามารถทําความสะอาดไดดี และไมเปน

อันตรายตอผิว คือสบูท่ีมีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 8-10 

และในเอกสารจดแจงของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระบุใหผูผลิตวาสบูกอนมีคาความเปนกรด-ดางไมเกิน 11 (วิกิพี

เดีย สารานุกรมเสรี, 2559) และหลังจากเก็บสบูกอนไวเปนเวลา 

15 วันปริมาณฟองสบูลดลงเล็กนอย อาจเปนผลมาจากปริมาณ

ดางที่ระเหยออกไป โดยปริมาณฟองสบูที่ลดลงของสบูกอนกาก

กาแฟไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับสบูกอน

ควบคุม 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การเติมกากกาแฟลงในสบูกอนไมมีผลตอคาความเปน

กรด-ดางและปริมาณฟองของสบูแตอยางใด อีกทั้งยังพบวา 

ไดคลอโรมีเทน เปนตัวทําละลายที่สามารถสกัดคาเฟอีนจากกาก

กาแฟพันธุอาราบิกา และกากกาแฟพันธุโรบัสตาไดดีที่สุดโดย

กากกาแฟพันธุอาราบิกาใหปริมาณคาเฟอีนสูงกวากากกาแฟพันธุ

โรบัสตา 
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