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บทคัดย่ อ
กากกาแฟเป็ น วัสดุชีว มวลเหลือ ทิง้ จากอุต สาหกรรมการผลิตกาแฟสาเร็ จรู ป หรื อจากร้ านกาแฟสด
ประกอบด้ วยสารสาคัญหลายชนิด ได้ แก่ โพลีแซคคาไรด์ โปรตีน ไขมัน คาเฟอีน สารประกอบฟี นอลและแร่ ธาตุ
ต่า ง ๆ ซึ่ง สามารถน ามาใช้ เ ป็ น วัต ถุดิบ สาหรั บ ผลิต เป็ น พลัง งานชี ว ภาพได้ งานวิ จัยนี ม้ ุ่ง เน้ น ศึก ษาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดนา้ มันจากกากกาแฟด้ วยตัวท าละลายร่ วมกับคลื่นเสียงความถี่ สูง (50/60 เฮิ ร ตซ์ ) และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของน ้ามันที่สกัดได้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบสาหรับการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาชนิดของตัวทาละลาย (เฮกเซน คลอโรฟอร์ ม เอทานอลและเมทานอล) อัตราส่วนระหว่าง
กากกาแฟต่อตัวทาละลาย (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5) ระยะเวลา (15, 30, 45 และ 60 นาที) และอุณหภูมิ ที่
เหมาะสมในการสกัด (30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส) ผลจากการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน ้ามัน
จากกากกาแฟคือเฮกเซนที่อตั ราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อตัวทาละลาย 1:5 ระยะเวลา 15 นาที อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ให้ ปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ สูงสุดร้ อยละ 9.47 โดยน ้าหนักแห้ ง และน ้ามันที่สกัดได้ มีความหนืด 51.20
ตารางมิลลิเมตรต่อวินาที ความหนาแน่น 0.9420 กิโลกรัมต่อลิตร และกรดไขมันอิสระร้ อยละ 3.28 น ้ามันจากกาก
กาแฟมีคณ
ุ สมบัติเพียงพอและน่าจะนาไปใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบสาหรับการผลิตไบโอดีเซลได้
คาสาคัญ : น ้ามันจากกากกาแฟ ตัวทาละลาย คลืน่ เสียงความถี่สงู การสกัด ไบโอดีเซล
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Abstract
Spent coffee grounds (SCG) is the biomass residues of the coffee industry and coffee shop
containing many important compounds such as polysaccharides, proteins, fats, caffeine, phenolic
compounds and minerals that make them as a promising feedstock for biofuel. This study aimed to
investigate the optimal conditions of oil extraction from the spent coffee ground by solvent and
ultrasound-assisted extraction (50/60 Hz) and some physical and chemical properties of extracted oil as
a biodiesel feedstock. The experiment was carried out to examine the type of solvents (hexane,
chloroform, ethanol and methanol), spent coffee grounds to solvent ratio (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5),
extraction time (15, 30, 45 and 60 min) and extraction temperature (30, 40 and 50 ◦C). The optimal
conditions were hexane, spent coffee grounds to solvent ratio of 1:5, extraction time of 15 min and
extraction temperature at 30 ○C, and the highest extracted oil yield was 9.47 % (wt./wt.), and kinetic
viscosity of 51.20 mm2 s-1, density of 0.9420 kg l-1 and free fatty acid of 3.28 %. The extracted oil from
spent coffee grounds has enough qualification and a potential to be used as biodiesel feedstock.
Keywords: Spend coffee ground oil, Solvent extraction, Ultrasound, Extraction, Biodiesel

บทนา
จากการที่จานวนประชากรโลกเพิ่มสูงขึ ้นและ
การขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทาให้
มีความต้ องการในการใช้ พลังงานเชือ้ เพลิงฟอสซิล ทัว่
โลกเพิ่ ม สูง ขึ น้ ตามไปด้ ว ย ในขณะที่ แ หล่ง พลัง งาน
เชื อ้ เพลิง ฟอสซิ ล ที่ มี สารองอยู่ เ ริ่ ม ขาดแคลน หลาย
ประเทศได้ มีก ารมองหาแหล่งพลังงานที่ สามารถจะ
น ามาเป็ น พลัง งานทดแทนเชื อ้ เพลิง ฟอสซิ ล “ไบโอ
ดีเซล” เป็ น หนึ่งในพลัง งานทดแทนเชื อ้ เพลิงฟอสซิ ล
และเป็ นเชื ้อเพลิงดีเซลทางเลือกที่ผลิตได้ จากน ้ามันพืช
หรื อไขมันสัตว์ หรื อน ้ามันพืชหรื อน ้ามันสัตว์ที่ผ่านการ
ใช้ งานแล้ วมาทาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ในสภาวะที่มี
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเป็ นกรดหรื อ เบสด้ วยกระบวนการ
ทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชั่ น (transesterification) ได้

ผลิตผลเป็ นเอสเทอร์ (ester) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้ เคียง
กับน ้ามันดีเซล [1] แต่ไบโอดีเซลมีคณ
ุ สมบัติที่สามารถ
ย่ อ ยสลายได้ เองตามกระบวนการทางชี ว ภาพ
(biodegradable) ไม่ มี พิ ษ (nontoxic) เป็ นพลัง งาน
สะอาดที่ ล ดการปลดปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกและ
สามารถนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงกับยานพาหนะได้ โดยไม่
ต้ องดัดแปลงเครื่ องยนต์แต่อย่างใด [2] ถึงแม้ ว่าไบโอ
ดีเซลจะมีแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตที่หลากหลาย แต่
ยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการอุปโภคไบโอดีเซลของ
ประชากรทัว่ โลก เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ ลด
ปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ พลังงาน
เชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดความขัดแย้ งระหว่างการนาพืช
อาหารมาเป็ นวัตถุดิบสาหรั บการผลิตไบโอดีเซล [3]
การค้ นคว้ าและแสวงหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตไบโอ
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ดี เ ซลราคาถู ก จึ ง นับ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ท้ าทายและหลาย
ประเทศกาลังให้ ความสนใจในยุคปั จจุบนั
“กากกาแฟ” (spent coffee ground; SCG)
เป็ น วัส ดุชี ว มวลเหลื อ ทิ ง้ จากอุต สาหกรรมการผลิ ต
กาแฟส าเร็ จ รู ป หรื อ จากร้ านกาแฟสด กากกาแฟ
ประกอบไปด้ วยสารสาคัญหลายชนิด ที่ยงั คงเหลืออยู่
เช่ น โพลี แ ซคคาไรด์ กรดไขมั น โปรตี น คาเฟอี น
สารประกอบฟี นอลและแร่ ธาตุต่างๆ [4] และยังพบว่า
กากกาแฟมีน ้ามันเป็ นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 10-15
โดยน ้าหนักแห้ ง [5] ซึ่งปริ มาณน ้ามันที่พบจะขึ ้นอยู่กบั
สายพันธุ์ของกาแฟ เช่น กากกาแฟสายพันธุ์อะราบิก้า
(Coffea arabica) มีน ้ามันเป็ นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ
12-18 ส่ ว นกากกาแฟสายพั น ธุ์ โรบั ส ต้ า (Coffea
canephora var. robusta) มี น า้ มัน เป็ น องค์ ป ระกอบ
อยู่ร้อยละ 9-14 [6] เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ปริ มาณน ้ามัน
ที่ ส กั ด จากกากกาแฟยั ง ขึ น้ อยู่ กั บ วิ ธี ก ารชงกาแฟ
(brewing method) ชนิดของตัวทาละลาย [7, 8] และ
กระบวนการที่ ใช้ ในการสกัด [9] โดยนา้ มันที่ สกัดได้
จากกากกาแฟร้ อยละ 80-90 ประกอบไปด้ วยสาร
กลีเซอไรด์และกรดไขมันอิสระ [5, 6] จากการรายงาน
ของ Somnuk และคณะ [5] พบว่ า กากกาแฟสาย
พั น ธุ์ อะราบิ ก้ าที่ ผ่ า นเครื่ องชงแบบเอสเพรสโซ
(espresso brewing) และนามาสกัดน ้ามันด้ วย เฮ
กเซนร่ วมกับ เครื่ องสกัดนา้ มันแบบหมุนวน (circular
process) มี น า้ มัน เป็ น องค์ ป ระกอบอยู่ร้ อยละ 14.7
โดยน า้ หนั ก แห้ ง ในขณะที่ Rocha และคณะ [9]
รายงานว่ากากกาแฟสายพันธุ์อะราบิก้า มีน ้ามันเป็ น
องค์ประกอบอยู่ร้อยละ 12 โดยน ้าหนักแห้ ง เมื่อสกัด
ด้ วยเฮกเซนร่วมกับคลืน่ เสียงความถี่สงู ซึง่ น ้ามันที่สกัด
ได้ จากกากกาแฟมี อ งค์ ป ระกอบของกรดไขมั น
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คล้ า ยคลึง กับ น า้ มัน ที่ สกัด ได้ จ ากปาล์ ม น า้ มัน และ
สามารถน าไปผลิ ต เป็ น ไบโอดี เ ซลได้ [8] ปั จ จุ บัน มี
ความพยายามศึกษาการใช้ ประโยชน์จากกากกาแฟ
เพื่อเพิ่มมูลค่าในหลายลักษณะ เช่น การนากากกาแฟ
ไปทาสปา ผลิตสบู่ ใช้ เพื่อเป็ นสีย้อมผ้ า [8] ผลิตปุ๋ ย ใช้
เป็ น วัส ดุเ พาะเห็ ด และผลิ ต เป็ น แผ่น ไม้ อัด (particle
board) [6] เป็ นต้ น รวมไปถึงการใช้ ประโยชน์จากกาก
กาแฟเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซลซึ่ง
ได้ รับความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้ วยคุณสมบัติ
ของน า้ มั น ที่ ส กั ด ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ นคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพและคุณสมบัติทางเคมีแล้ ว กากกาแฟยังเป็ น
วัสดุชีวมวลเหลือทิ ้งที่ไม่ได้ นามาบริ โภค (non-food) จึง
ช่วยลดปริ มาณการใช้ น ้ามันปาล์มและน ้ามันถัว่ เหลือง
ในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็ นพืชอาหารได้ อีกทางหนึ่ง
[4] และช่วยลดปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจาก
กากกาแฟเหลื อ ทิ ง้ และตกค้ างในสิ่ ง แวดล้ อมได้
คณะผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกากกาแฟซึง่ เป็ น
วัสดุชีวมวลเหลือทิ ้งที่สามารถหาได้ ง่ายในยุคปั จจุบนั
จึงได้ ทาการศึก ษาหาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัด
น า้ มัน จากกากกาแฟด้ ว ยตัว ท าละลายร่ ว มกับ คลื่ น
เสียงความถี่สงู ซึ่งการสกัดน ้ามันจากกากกาแฟด้ วย
วิธีการนีเ้ ป็ นวิธีที่สามารถสกัดนา้ มันจากตัวอย่างที่มี
ความชืน้ ได้ ใช้ ตวั ทาละลายน้ อย เวลาในการสกัดสัน้
และประหยัดพลังงานมากกว่าวิธีการสกัด น ้ามันแบบ
ซอกห์เลต (soxhlet extraction) หรื อวิธีการสกัดน ้ามัน
แบบคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใต้ สภาวะวิกฤติยวดยิ่ง
(supercritical carbon dioxide extraction) [9] และทา
การตรวจสอบคุณ สมบัติ ท างกายภาพและเคมี บ าง
ประการของน า้ มัน ที่ สกัด ได้ จ ากกากกาแฟถึ ง ความ
เป็ น ไปได้ ที่ จะน าไปใช้ เ ป็ น แหล่ง วัต ถุดิบ สาหรั บ การ

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University I Volume 16 Number 1 January-June 2019

4

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปี ที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

ผลิ ต ไบโอดี เ ซล ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาครั ง้ นี ้
สามารถนาไปต่อยอดและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล
จากกากกาแฟได้ ในอนาคต

วัสดุและวิธีการศึกษา
1. วัสดุและสารเคมี
กากกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้ า (C. canephora
var. robusta) จากร้ านโมโน คาเฟ่ (Mono Café) ซึ่ ง
เป็ นร้ านจาหน่ายกาแฟสดในอาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ ว (ประเทศไทย) นามาอบที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศา
เซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง เพื่อ ลดความชื น้ และ
ป้องกันการเน่าเสียที่เกิดจากจุลนิ ทรี ย์ [9] ในการศึกษา
เตรี ย มตั ว อย่ า งกากกาแฟครั ง้ เดี ย วและใช้ ตลอด
การศึกษา ตัวท าละลายที่ ใช้ ใ นการศึก ษาเป็ น ตัว ท า
ละลายเกรดวิ เ คราะห์ (analytical reagent grade)
ได้ แก่ เฮกเซนร้ อยละ 99.0 เมทานอลร้ อยละ 99.0 เอ
ทานอลร้ อยละ 99.5 และคลอโรฟอร์ ม ร้ อยละ 99.0
(Ajax FineChem Laboratory Chemicals Co. Ltd.)
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน ้ามันจากกาก
กาแฟด้ วยตัวทาละลายร่วมกับคลืน่ เสียงความถี่สงู
ชั่งตัวอย่างกากกาแฟที่ผ่านการอบแห้ งแล้ ว
5.0 กรัม ใส่ในหลอดทดลองฝาเกลียวขนาด 25 x 150
มิลลิเมตร (ปริ มาตร 55 มิลลิลิตร) เติมตัวทาละลาย
ได้ แก่ เฮกเซน เมทานอล เอทานอลและคลอโรฟอร์ ม
ปริ มาตร 20.0 มิลลิลิตร เพื่อให้ อตั ราส่วนระหว่างกาก
กาแฟต่อตัวทาละลายเท่ากับ 1:4 [10] ผสมให้ เข้ ากัน
ด้ วยเครื่ องเขย่าสาร (vortex mixer) รุ่ น Vortex Mixer
Genie 2 ยี่ ห้ อ Scientific Industries และน าไปใส่ ใ น
อ่างส่งคลื่นความถี่สงู (sonicator bath) รุ่ น Elmasnic
S60/H ยี่ห้อ Elma ที่ 50/60 เฮิ รตซ์ (Hz) อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 30 นาที จากนั น้ ปรั บ

อัตราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อตัวทาละลาย ดังนี ้ 1:1
(กากกาแฟ 5.0 กรัม ต่อเฮกเซน 5.0 มิลลิลติ ร)1:2 (กาก
กาแฟ 5.0 กรั ม ต่อเฮกเซน 10.0 มิ ลลิลิต ร)1:3 (กาก
กาแฟ 5.0 กรั ม ต่อ เฮกเซน 15.0 มิ ลลิลิต ร) [11] 1:4
(กากกาแฟ 5.0 กรัม ต่อเฮกเซน 20.0 มิลลิลิตร) [10]
และ 1:5 (กากกาแฟ 5.0 กรั ม ต่ อ เฮกเซน 25.0
มิลลิลิตร) [11] ปรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด
น ้ามัน ดังนี ้ 15, 30, 45 และ 60 นาที และปรับอุณหภูมิ
ที่ เ หมาะสมในการสกัด น า้ มัน ดัง นี ้ 30, 40 และ 50
องศาเซลเซียส ตามลาดับ สารละลายกากกาแฟที่ผ่าน
การสกัด น า้ มัน แล้ ว น ามากรองด้ วยกระดาษกรอง
W.&R. Balston Ltd. Genuine Whatman No.1 และ
น าสารละลายที่ ผ่า นการกรองไปอบที่ อุณ หภูมิ 104
องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 6 ชั่ว โมง เพื่ อ ระเหยตัว ท า
ละลายและนา้ ที่ยงั คงเหลืออยู่ [9] ชั่งนา้ หนัก บันทึก
ปริ ม าณน า้ มัน ที่ ส กัด ได้ แ ละน าวิ เ คราะห์ ห าร้ อยละ
ทังหมดของน
้
้ามัน
3. การวิเคราะห์ปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ จากกากกาแฟ
นา้ หนัก ของน า้ มัน ที่สกัด ได้ จ ากตัวอย่างกาก
กาแฟ นามาคานวณเพื่อหาร้ อยละของน ้ามันที่สกัดได้
ตามสูต รการค านวณของ Phimsen และคณะ [14]
ดังนี ้
%ของน ้ามันที่สกัดได้ = น ้าหนักของน ้ามันที่สกัดได้
X100
น ้าหนักแห้ งของกากกาแฟ

4. การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของน ้ามันที่สกัดได้ จากกากกาแฟ
ทาการวิเคราะห์ ปริ มาณกรดไขมันอิสระ (free
fatty acid; FFA) ตามวิ ธี ข อง AOAC Ca 5a-40 [12]
โดยนาน ้ามันที่สกัดได้ จากตัวอย่างกากกาแฟที่ทราบ
น า้ หนั ก แน่ น อน (1-10 กรั ม )มาเติ ม สารละลาย
แอลกอฮอล์ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร และหยดสารละลาย
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อิน ดิ เ คเตอร์ ฟี นอล์ฟ ทาลีน 3-5 หยด เขย่า ให้ เ ข้ า กัน
จากนัน้ นาไปไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เข้ มข้ น 0.1 นอร์ มลั (N) จนสารละลายเปลีย่ นเป็ นสี
ชมพูถาวร บันทึกปริ มาตรของสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ที่ใช้ แล้ วนาไปคานวณหาร้ อยละของกรดไขมัน
อิสระตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
% FFA = ปริ มาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่
ใช้ (มิลลิลิตร) X ความเข้ มข้ นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (นอร์ มลั ) X 25.6 /น ้าหนัก
ตัวอย่างของน ้ามัน (กรัม)

วิเคราะห์ความหนืดของน ้ามันด้ วยเครื่ องวัดความหนืด
Brookfield viscometer รุ่ น DV-1 และวิเคราะห์ ความ
หนาแน่นด้ วยขวดพิคโนมิเตอร์ ที่มีปริ มาตร 10 มิลลิลติ ร
ชัง่ น ้าหนักที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส [13]
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทุกการทดลองทาการทดลองทังหมด
้
3 ซ ้า และ
น าข้ อ มูลทัง้ หมดวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยหาค่า เฉลี่ ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
ชุ ด การทดลองในแต่ ล ะพารามิ เ ตอร์ ด้ วยวิ ธี ตู กี
(Turkey’s Honestly Significant Difference; HSD)

ผลการศึกษา
1. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน ้ามันจากกากกาแฟ
ด้ วยตัวทาละลายร่วมกับคลืน่ เสียงความถี่สงู
จา กก า รศึ ก ษ า ชนิ ด ข อ งตั ว ท า ละ ลา ย ที่
เหมาะสมในการสกัดน ้ามันจากกากกาแฟร่ วมกับคลื่น
เสียงความถี่สงู โดยใช้ ตวั ทาละลาย ได้ แก่ เฮกเซน เม
ทานอล เอทานอลและคลอโรฟอร์ ม พบว่ า ปริ ม าณ

5

น ้ามันที่สกัดได้ จากการสกัดด้ วยตัวทาละลายต่างชนิด
กั น มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) เฮกเซนเป็ นตัวทาละลายที่สกัดนา้ มัน จาก
กากกาแฟได้ สู ง สุ ด ร้ อยละ 8.76 โดยน า้ หนั ก แห้ ง
รองลงมาคือ คลอโรฟอร์ มร้ อยละ 7.08 โดยน ้าหนักแห้ ง
เอทานอลร้ อยละ 5.67 โดยน ้าหนักแห้ ง และเมทานอล
ร้ อยละ 2.16 โดยน ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ (Figure 1A)
จากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อ
ตัว ท าละลายที่ เ หมาะสมในการสกัด น า้ มัน จากกาก
กาแฟด้ ว ยตัว ท าละลายร่ ว มกับ คลื่น เสีย งความถี่ สูง
โดยใช้ กากกาแฟต่อเฮกเซนต่างกัน ดังนี ้ 1:1, 1:2,1:3,
1:4 และ 1:5 พบว่าปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ จากการสกัด
ด้ วยอัตราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อเฮกเซนต่างกันมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
โดยที่ อัต ราส่ ว น 1:5 เป็ น อัต ราส่ว นที่ ส กั ด น า้ มัน ได้
สูง สุ ด ร้ อยละ 9.45 โดยน า้ หนั ก แห้ ง รองลงมาคื อ
อัตราส่วน 1:4 ร้ อยละ 8.71 โดยน ้าหนักแห้ ง อัตราส่วน
1:3 ร้ อยละ 6.00 โดยนา้ หนักแห้ ง และอัตราส่วน 1:2
ร้ อยละ 2.59 โดยน า้ หนั ก แห้ ง ตามล าดั บ ส่ ว นที่
อัตราส่วน 1:1 ไม่สามารถตรวจวัดปริ มาณน ้ามันที่สกัด
ได้ (Figure 1B)
จากการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด
น า้ มัน จากกากกาแฟด้ ว ยตัว ท าละลายร่ ว มกับ คลื่ น
เสียงความถี่สงู โดยใช้ อตั ราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อ
เฮกเซน 1:5 เขย่าให้ เข้ ากัน แล้ วนาไปใส่ในอ่างส่งคลื่น
ความถี่สงู ที่ 50/60 เฮิรตซ์ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
และใช้ ระยะเวลาในการสกัด 15, 30, 45 และ 60 นาที
พบว่าปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ โดยใช้ ระยะเวลาในการ
สกัดต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (P>0.05) ระยะเวลา 15 นาที เป็ น ระยะเวลาที่
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สกั ด น า้ มั น ได้ สู ง สุ ด ร้ อยละ 9.47 โดยน า้ หนั ก แห้ ง
รองลงมาคื อ ระยะเวลา 45 นาที ร้ อยละ 9.40 โดย
น า้ หนัก แห้ ง ระยะเวลา 30 นาที ร้ อยละ 9.39 โดย
น ้าหนักแห้ ง และระยะเวลา 60 นาที ร้ อยละ 9.44 โดย
น ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ (Figure 1C)
จากการศึกษาอุณหภูมิที่ เหมะสมในการสกัด
น า้ มัน จากกากกาแฟด้ ว ยตัว ท าละลายร่ ว มกับ คลื่ น
เสียงความถี่สงู โดยใช้ อตั ราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อ
เฮกเซน 1:5 เขย่าให้ เข้ ากันแล้ วนาไปใส่ในอ่างส่งคลื่น
ความถี่ สูงที่ 50/60 เฮิ รตซ์ ระยะเวลาในการสกัด 15
นาที ที่ อุณ หภูมิ ต่ า งกัน ดัง นี ้ 30, 40 และ 50 องศา
เซลเซี ย ส พบว่ า ปริ ม าณน า้ มัน ที่ ส กั ด ได้ ที่ อุ ณ หภู มิ
ต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P>0.05) โดยที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส สกัดน ้ามัน
ได้ สงู สุดร้ อยละ 9.47 โดยน ้าหนักแห้ ง รองลงมาคือ ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ร้ อยละ 9.28 โดยน ้าหนัก
แห้ ง และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสร้ อยละ 9.18 โดย
น ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ (Figure 1D)
2. คุณ สมบัติท างกายภาพและเคมี บางประการของ
น ้ามันที่สกัดได้ จากกากกาแฟ
จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีบางประการของน ้ามันที่สกัดได้ จากกากกาแฟเมื่อ
สกัดด้ วยเฮกเซนที่อตั ราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อตัว
ทาละลายเท่ากับ 1:5 ระยะเวลาในการสกัด 15 นาที
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ร่วมกับคลืน่ เสียงความถี่สงู
ที่ 50/60 เฮิรตซ์ ถึงความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ เป็ น
วัตถุดิบสาหรับการผลิตไบโอดีเซล พบว่าน ้ามันที่สกัด
ได้ จ ากกากกาแฟมี ค วามหนื ด เท่า กับ 51.20 ตาราง
มิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ น าที ความหนาแน่ น เท่ า กั บ 0.9420

กิ โ ลกรั ม ต่อ ลิต ร และกรดไขมัน อิ ส ระเท่ า กับ ร้ อยละ
3.28 (Table 1)

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
น า้ มัน จากกากกาแฟด้ ว ยตัว ท าละลายร่ ว มกับ คลื่ น
เสียงความถี่ สูง เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตไบโอ
ดี เ ซล โดยศึ ก ษาชนิ ด ของตัว ท าละลาย อัต ราส่ ว น
ระหว่ า งกากกาแฟต่ อ ตัว ท าละลาย ระยะเวลาและ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดน ้ามันจากกากกาแฟ
พบว่าชนิดของตัวทาละลายที่ใช้ ในการสกัดน ้ามันจาก
กากกาแฟต่างกันให้ ปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เฮกเซนเป็ นตัวทา
ละลายที่สกัดน ้ามันได้ สงู สุด รองลงมาคือ คลอโรฟอร์ ม
เอทานอลและเมทานอล ตามลาดับ การที่เฮกเซนสกัด
น า้ มั น จากกากกาแฟได้ ปริ มาณสู ง สุ ด ทั ง้ นี อ้ าจ
เนื่องมาจากเฮกเซนเป็ นตัวทาละลายในกลุม่ สารที่ไม่มี
ขัว้ จึงใช้ สกัดสารไม่มีขวหรื
ั ้ อไม่ชอบน ้า (hydrophobic)
อย่างน ้ามันจากกากกาแฟได้ ซึง่ เฮกเซนสามารถแทรก
ตัวและสร้ างแรงยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลของกากกาแฟ ซึง่
แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ ้นเรี ยกว่า “แรงแวนเดอร์ วาลล์ หรื อ
Van der Waals force” [9] และเมื่อเปรี ยบเทียบสภาพ
ขั ว้ ของชนิ ด ของตั ว ท าละลายทั ง้ 4 ชนิ ด ที่ ใ ช้ ใน
การศึกษาพบว่าเฮกเซนมีสภาพขัวต
้ ่าสุด รองลงมาคือ
คลอโรฟอร์ ม เอทานอลและเมทานอล [15] ตามลาดับ
และจากผลการศึกษาปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ จากกาก
กาแฟสอดคล้ องกับสภาพขัวของชนิ
้
ดของตัวทาละลาย
จากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อตัวทา
ละลายที่ตา่ งกัน พบว่าปริ มาณของน ้ามันที่สกัดได้ นนมี
ั้
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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Figure 1. Extracted SCG oil yield (%); A) solvents (hexane, methanol, ethanol and chloroform); B) SCG :
hexane ratio (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5); C) extraction time (15, 30, 45 and 60 min) and D) extraction
temperature (30, 40 and 50○C). Data presented as mean value + standard error (n = 3) and values
followed by the same letter are statistically the same; different letters indicated significant differences (P
< 0.05, Turkey’s HSD test). n/a as not available.
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Table 1. Some physical and chemical properties of extracted SCG oils and vegetable oils

Sources
SCG

Kinematic
viscosity
(mm2 s-1)

Density
(kg l-1)

Free fatty acid
(wt%)

51.20*

0.9420

3.28

This study

50.99*

0.9170

3.90

อาภาภรณ์ จันทร์ ปิรักษ์
และคณะ [13]

-

0.6640

0.412

Somnuk และคณะ [5]

55.6*

1.2075

6.14

Phimsen และคณะ [14]

37.0**
39.6**
32.6**
33.9**
3.06**

0.9115
0.9180
0.9138
0.9161
0.8550

-

References

(C. canephora var. robusta)

SCG
(C. canephora var. robusta/

C. arabica; 60/40)

SCG
(C. arabica)

SCG
(C. arabica)

Rapeseed
Palm
Soy bean
Sunflower
ดีเซล

Barnwal และ Sharma [17]
Barnwal และ Sharma [17]
Barnwal และ Sharma [17]
Barnwal และ Sharma [17]
Barnwal และ Sharma [17]

* kinematic viscosity at 40○C (mm2 s-1)
** kinematic viscosity at 38○C (mm2 s-1)
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ซึง่ ปริ มาณของน ้ามันที่สกัดได้ จากกากกาแฟจะเพิ่มขึ ้น
ตามอัตราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อเฮกเซนที่อตั ราส่วน
ระหว่างกากกาแฟต่อ เฮกเซนเท่ากับ 1:5 ให้ ป ริ มาณ
นา้ มัน จากกากกาแฟสูง สุด รองลงมาคื อ อัต ราส่ว น
1:4, 1:3 และ 1:2 ต ามล า ดั บ ที่ เ ป็ นเช่ น นี ้ อา จ
เนื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ปริ ม าณตัว ท าละลายส่ง ผลให้
ปริ มาณตัวทาละลายมากพอที่จะสกัดน ้ามันจากกาก
กาแฟได้ [13] นอกจากนี ้ การเพิ่มตัวทาละลายทาให้
น ้ามันจากกากกาแฟละลายในตัวทาละลายได้ มากขึ ้น
และการใช้ คลื่นเสียงความถี่สงู เป็ นการเพิ่มการละลาย
ของน ้ามันจากกากกาแฟได้ อีกทางหนึ่ง เนื่องจากกาก
กาแฟถูกทาลายโครงสร้ างโดยปรากฏการณ์คาวิเทชั่น
(cavitation phenomenon) [9] ระยะเวลาในการสกัด
น า้ มัน จากกากกาแฟที่ ต่ า งกัน (15, 30, 45 และ 60
นาที ) ปริ ม าณน า้ มัน ที่ สกัดได้ ไม่ แ ตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) อาจเป็ นเพราะคลื่นเสียง
ความถี่ สูง ทาให้ เ กิ ด ฟองอากาศขนาดเล็กและทาให้
เฮกเซนเข้ าไปยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลกับกากกาแฟได้ เร็ ว
ขึน้ [16] ซึ่ง จากผลการศึก ษาระยะเวลาในการสกัด
น ้ามันจากกากกาแฟ 15 นาที (อัตราส่วนระหว่างกาก
กาแฟต่อเฮกเซนเท่ากับ 1:5) น่าที่จะเป็ นระยะเวลาที่
เกิดการสกัดน ้ามันอย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ ระยะเวลาใน
การสกัดที่เพิ่มขึน้ จึงไม่ส่งผลต่อปริ มาณน ้ามันที่สกัด
จากกากกาแฟ สาหรับอุณหภูมิที่ต่างกัน (30, 40 และ
50 องศาเซลเซียส) พบว่า ปริ มาณน า้ มัน ที่สกัดได้ ไม่
แตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สาคัญทางสถิ ติ (P>0.05) ซึ่ง
อุณหภูมิมีผลต่อปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ จากกากกาแฟ
เล็กน้ อย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้นไม่ได้ ทาให้ ปริ มาณน ้ามันที่
สกัดได้ เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย แต่ปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้
จากกากกาแฟจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะที่อณ
ุ หภูมิสงู ทาให้ ความสามารถของคลื่นเสียง

9

ความถี่ สู ง ท างานได้ ลดลง [9] และจากผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการ
ของนา้ มันที่สกัดได้ จากกากกาแฟด้ วยตัวท าละลาย
ร่ วมกับคลื่นเสียงความถี่สงู ที่สภาวะเหมาะสมในการ
สกั ด พบว่ า น า้ มั น กากกาแฟมี ค วามหนื ด ความ
หนาแน่ น และกรดไขมัน ใกล้ เ คี ย งกับ การศึก ษาของ
อาภาภรณ์ จันทร์ ปิรักษ์ และคณะ [13] และ Phimsen
และคณะ [14] นอกจากนี ้ คุณ สมบัติ ของน า้ มันกาก
กาแฟยังมีความคล้ ายคลึงกับน ้ามันพืช เช่น น ้ามันจาก
เมล็ด เรพ (rapeseed) น า้ มันปาล์ ม น า้ มัน ถั่ว เหลือ ง
และนา้ มันจากเมล็ดทานตะวันและยังคล้ ายคลึงกับ
น ้ามันดีเซล [17] อีกด้ วย (Table 1) ซึ่งน ้ามันที่สกัดได้
จากกากกาแฟในการศึกษาครัง้ นี ้ สามารถนาไปใช้ เป็ น
แหล่งวัตถุดิบสาหรับการผลิตไบโอดีเซลได้ แต่ต้องผ่าน
กระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ก่อน เนื่องจากกรด
ไขมั น อิ ส ระในน า้ มัน ที่ ส กั ด ได้ จากกากกาแฟมี ค่ า
มากกว่าร้ อยละ 2 [14] ซึ่งอาจจะต้ องใช้ กระบวนการ
ทรานส์เอสเทอร์ ริฟิเคชัน่ 2 ขันตอน
้
โดยขันตอนแรกจะ
้
ใช้ กรดเป็ นตั ว เร่ งในปฏิ กิ ริ ยาเอสเทอริ ฟิ เคชั่ น
(esterification) เพื่อลดปริ มาณกรดไขมันอิสระให้ อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมต่อการทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ
เคชัน่ ต่อไป [4]
โดยสรุ ป จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การสกัดน ้ามันจากกากกาแฟด้ วยตัวทาละลายร่ วมกับ
คลื่นเสียงความถี่ สูง ที่ 50/60 เฮิ รตซ์ เพื่อเป็ นวัตถุดิบ
สาหรั บการผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาชนิดของตัวทา
ละลาย อัตราส่วนระหว่างกากกาแฟต่อตัวทาละลาย
ระยะเวลาและอุณ หภูมิ ที่ เหมะสมในการสกัด นา้ มัน
จากกากกาแฟ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัด
น ้ามันจากกากกาแฟเป็ นดังนี ้ ตัวทาละลายที่เหมาะสม
คื อ เฮกเซนที่ อัต ราส่ว นระหว่ า งกากกาแฟต่ อ ตัว ท า
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ละลายเท่ า กับ 1:5 ระยะเวลา 15 นาที อุณ หภูมิ 30
องศาเซลเซียส ให้ ปริ มาณน ้ามันที่สกัดได้ สงู สุดร้ อยละ
9.47 โดยน ้าหนักแห้ ง และน ้ามันที่สกัดได้ มีความหนืด
เท่ า กั บ 51.20 ตารางมิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ นาที ความ
หนาแน่นเท่ากับ 0.9420 กิโลกรัมต่อลิตร และมีปริ มาณ
กรดไขมัน อิสระร้ อยละ 3.28 น า้ มันจากกากกาแฟมี
คุ ณ สมบัติ เ พี ย งพอและน่ า ที่ จ ะน าไปใช้ เป็ นแหล่ ง
วัตถุดิบสาหรับผลิตไบโอดีเซลได้
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