บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาทาวิจยั เรื่ อง “กากกาแฟสครับผิว” ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาและตรวจสอบ บทความที่เกี่ยวข้อง
กับการทบทวนเอกสารดังข้อมูลศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นมา
กาแฟ เป็ นเครื่ องดื่มที่ทามาจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ ที่ เรี ยกว่า “เมล็ดกาแฟคัว่ ” ในปัจจุบนั มีการ
ปลู กกาแฟมากกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก กาแฟเขียว ซึ่ งเป็ นกาแฟที่ไม่ผ่านการคัว่ ก็เป็ นอี กหนึ่ งสิ นค้าทาง
การเกษตรที่มีการซื้ อขายกันมากที่สุดในโลก ในปั จจุบนั กาแฟได้กลายเป็ นเครื่ องดื่ มที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด สาหรับสายพันธุ์หลักของกาแฟที่ปลูกกันทัว่ ไปจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 สายพันธุ์ คือ กาแฟอาราบิกา้ (Coffee
arabica) และกาแฟโรบัสต้า (Coffee canephora) โดยกาแฟอาราบิกา้ จะเป็ นกาแฟที่ได้รับความนิ ยมในการ
ดื่มมากกว่ากาแฟโรบัสต้า เนื่ องจากกาแฟโรบัสต้ามีรสชาติที่ขมกว่าและให้รสชาติได้น้อยกว่ากาแฟอารา
บิกา้ ด้วยเหตุผลนี้ กาแฟที่เพาะปลูกกันเป็ นจานวนมากกว่า 3 ใน 4 ของโลก จึงเป็ นกาแฟอาราบิกา้
แต่อย่างไรก็ตามกาแฟโรบัสต้าก็ยงั สามารถพิสูจน์ได้ว่า ก่อให้เกิ ดโรคได้นอ้ ยกว่ากาแฟอาราบิกา้
และยังสามารถปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่กาแฟอาราบิกา้ ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดังนั้นในธุ รกิจกาแฟจึง
มักจะใช้กาแฟโรบัสต้ามาทดแทนกาแฟอาราบิกา้ เพราะมีราคาถูกกว่า โดยจะมีรายละเอียดของ 2 สายพันธุ์
ดังต่อไปนี้
2.1.1 กาแฟอาราบิก้า
เป็ นกาแฟที่มีคุณภาพดี ให้ท้ งั รสชาติ และกลิ่ นหอม มีปัจจัยที่เกี่ ยวข้องอยู่หลายปั จจัยใน
เรื่ องของรสชาติ และกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิกา้ เช่น สายพันธุ์ที่ปลูก ชนิ ดของดิน สภาพแวดล้อม ความ
สู งจากระดับน้ าทะเลของพื้นที่ซ่ ึ งเกี่ยวข้องในเรื่ องอุณหภูมิ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และกรรมวิธีปรุ งรส
เมล็ดกาแฟอาราบิกา้ สามารถนามาผลิต กาแฟคัว่ บด และ กาแฟสาเร็ จรู ป แต่ส่วนใหญ่นิยมนามาผลิตกาแฟ
คัว่ บดเพราะจะให้กลิ่ นหอมและรสชาติ ที่ดีเวลาดื่ ม ในเมล็ดกาแฟอาราบิ ก้า มี องค์ประกอบทางเคมี ของ
สารประกอบจาพวกแป้ ง น้ าตาล รวมทั้งวิตามิน และเกลื อแร่ หลายชนิ ด แต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด คือ
สารคาเฟอีน ในเมล็ดกาแฟอาราบิกา้ มีปริ มาณคาเฟอีนอยูร่ ะหว่างร้อยละ 1.0 – 1.5 แต่ก็ยงั ขึ้นอยูก่ บั สาย
พันธุ์ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ปลูกด้วย

ภาพที่ 2.1 กาแฟอราบิกา้
2.1.2 กาแฟโรบัสต้ า
เป็ นเมล็ดกาแฟที่มีความทนทานอย่างมาก เพราะปลูกได้ง่ายและให้รสชาติที่เข้มข้นกว่า
เมื่อเทียบกับพันธุ์อาราบิกา้ โดยครองสัดส่ วน 30 เปอร์ เซ็นต์ของกาแฟโลกเนื่องจากมีรสชาติที่ดอ้ ยกว่า เมล็ด
โรบัส ตามัก ถู ก ใช้ใ นการผสมกาแฟ ที่ ซ่ ึ ง ลัก ษณะเมล็ ดจะเหมาะสมมากกว่า หรื อ ใช้ใ นการผลิ ต กาแฟ
สาเร็ จรู ป ต้นกาแฟโรบัสตามักปลู กในแถบร้ อนชื้ นที่ ระดับความสู งต่ า ช่ วงระหว่างระดับในน้ าทะเลถึ ง
ประมาณ 700 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล และในอุณหภูมิระหว่าง24-30°C ตัวเมล็ดจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก
และมีรูปทรงยาวรี และโป่ ง ข้อดีของกาแฟพันธุ์น้ ีคือปลูกได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีความทนทานต่อโรคและเมลง
โดยมักจะพบมากในแถบแอฟริ กาตะวันตกและกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบราซิล ในประเทศไทย มี
การปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาในแถบจังหวัดภาคใต้ เช่น ระนอง ชุมพร และสุ ราษฎร์ธานี เป็ นต้น

ภาพที่ 2.2 กาแฟโรบัสต้า
ส่ วนโรงแรม So Sofitel Bangkok จะใช้กาแฟยี่ห้อ Illy เพราะเป็ นกาแฟมาจากอิตาลี และ
เป็ นกาแฟเกรด Premium มีกลิ่นหอม คุณภาพดี เหมาะแก่การนาเสริ ฟแขกที่มาพักในโรงแรม

2.2 ประโยชน์ ของกากกาแฟ มีดังต่ อไปนี้
1. กากกาแฟสามารถนามาปุ๋ ยปลูกต้นไม้ กากกาแฟจะอุดมไปด้วยแร่ ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซี ยม
และฟอสฟอรัส ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช เพียงแค่ผสมกากกาแฟกับดิ นที่จะปลูกต้นไม้
หรื อใส่ ลงในส่ วนผสมของปุ๋ ยหมัก
2. กากกาแฟสามารถช่วยไล่หอยทากและแมลงบางชนิ ดที่ชอบมากินต้นไม้ได้ โดยสามารถนากาก
กาแฟไปโรยตามทางเดิน ตามกระถาง ตามต้นไม้ หรื อบริ เวณที่พบเจอบ่อยๆ
3. กากกาแฟสามารถป้ องกันสัตว์เลี้ยงขับถ่ายไม่เป็ นที่ โดยเฉพาะสุ นขั และแมว วิธีแก้ คือ นากาก
กาแฟกับเปลือกส้มโรยไว้บริ เวณที่ไม่ตอ้ งการให้มนั เข้าไป
4. กากกาแฟใช้เป็ นประโยชน์สาหรั บยากาจัดหมัดและเห็ บ เมื่ อต้องการที่จะอาบน้ าให้สัตว์เลี้ ยง
อย่างสุ นขั และแมว ให้นาเอากากกาแฟผสมน้ าหรื อแชมพูสาหรับสัตว์ใช้ขดั ผิวและขนของมัน นอกจากจะ
ช่วยในเรื่ องของการกาจัดหมัดและเห็บแล้วยังช่วยให้ผวิ ของสัตว์สุขภาพดีข้ ึน ขนสวยเป็ นเงางาม
5. กากกาแฟสามารถช่วยดับกลิ่นเหม็นของรองเท้า นากากกาแฟใส่ ลงในห่ อผ้าขาวบางแล้ววางไว้
ในรองเท้า กากกาแฟจะช่วยดูดซับกลิ่ นไม่พ่ ึงประสงค์ และยังใช้ดบั กลิ่ นเท้าได้โดยการผสมกากกาแฟกับ
น้ าอุ่น แล้วใช้แช่เท้าประมาณ 20-30 นาที
6. กากกาแฟสามารถแก้ตูเ้ ย็นมีกลิ่นได้ เพราะคุ ณสมบัติในการดูดซับกลิ่ นไม่พ่ ึงประสงค์ของกาก
กาแฟจะดับกลิ่นอย่างได้ผลและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของกาแฟด้วย แค่ใส่ กากกาแฟในถ้วยเล็กๆ วางในตูเ้ ย็น
คอยเปลี่ยนทุก 2-3 สัปดาห์
7. กากกาแฟสามารถดับกลิ่นอับในรถและตูเ้ สื้ อผ้าได้อย่างดี เพื่อป้ องกันกากกาแฟหกเลอะเทอะให้
ใส่ ลงในถุงผ้าหรื อห่อผ้าขาวบาง แล้วนาไปวางในรถและตูเ้ สื้ อผ้าจะช่วยดูดซับกลิ่นอับได้อย่างดี
8. กากกาแฟสามารถกาจัดกลิ่นคาวบนเขียงไม้ เมื่อเขียงถูกใช้งานมานานจะมีกลิ่นของอาหารติดอยู่
ให้นากากกาแฟมาขัดเขียงแล้วล้างออก เขียงจะสะอาดและไม่มีกลิ่นคา
9. กากกาแฟสามารถกาจัดกลิ่ นกระเทียมหรื อหอมแดงที่ติดมือได้ สามารถใช้กากกาแฟมาขัดมือ
แล้วล้างน้ าให้สะอาด กลิ่นของกระเทียมและหอมแดงก็จะหายไป
10. กากกาแฟสามารถนามาใช้ทาความสะอาดเครื่ องครัว เช่น หม้อ กระทะ ท่ออ่างล้างจาน เป็ นต้น
ที่มีคราบสกปรกหรื อรอยดาติดอยู่ ให้ใช้กากกาแฟมาขัดอุปกรณ์ เหล่านั้น เพราะกากกาแฟมีคุณสมบัติเป็ น
กรดซึ่ งจะช่วยทาความสะอาดคราบฝังลึกได้ดี
11. กากกาแฟสามารถช่วยท่อไม่ให้อุดตันได้ อาจจะเป็ นท่อน้ าอ่างล้างจาน อ่างล้างหน้า หรื อท่อใน
ห้องน้ า ให้ผสมกากกาแฟ น้ าร้อน และน้ ายาล้างจาน ในอัตราส่ วนเท่าๆ กันแล้วเทลงในท่อน้ าที่ตนั

12. กากกาแฟสามารถป้ องกันเข็มเย็บผ้าไม่ให้ข้ ึนสนิ ม นาเอากากกาแฟที่เหลื อทิ้งไปตากแดดจน
แห้ง แล้วใส่ ลงไปในหมอนปั กเข็ม เมื่อเราปั กเข็มเอาไว้ก็จะช่วยไม่ให้เข็มขึ้นสนิมได้ง่าย
13. กากกาแฟนามาใช้ประโยชน์เป็ นสี ธรรมชาติ เมื่อเรานากากกาแฟที่ไม่ใช้แล้วมาละลายกับน้ า
ร้อน ก็จะออกมาเป็ นสี กาแฟที่ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่ งสามารถนามาใช้ยอ้ มผ้าหรื อระบายสี ในงานศิลปะก็
ยังได้
14. กากกาแฟสามารถใช้เป็ นยาสระผมรักษาความมันได้ ให้ผสมกากกาแฟกับแชมพูสระผมและใช้
สระผมตามปกติ กากกาแฟจะช่วยลดความมัน ทาให้ผมเงางามขึ้น และยังช่วยให้สารเคมีที่ตกค้างบนเส้นผม
หลุดออกมาด้วย แต่อาจทาให้เส้นผมมีสีเข้มขึ้น
15. กากกาแฟสามารถนามาใช้สครับผิวสวยได้ โดยนาเอากากกาแฟผสมโยเกิร์ต มะขามเปี ยก น้ าผึ้ง
ตามแต่ตอ้ งการ ผสมให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน จากนั้นนามาขัดบริ เวณที่ ผิวแห้งกร้ าน จะช่ วยผลัดเซลล์ผิวเก่ า
จากนั้นล้างน้ าออก ก็จะได้ผวิ ที่เนียนนุ่ม น่าสัมผัส
2.3 สครับ
สครั บ คื อ การขัด หรื อ การถู ซึ่ ง การท าสครั บ จะช่ วยในการเอาสิ่ งสกปรกที่ อุดตันตามรู ขุมขน
รวมทั้งเซลล์ผิวเก่าหรื อเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ตายแล้วให้หลุดออกได้เร็ วขึ้น และเป็ นการลดปัญหาของการ
เกิดสิ วเนื่องจากสิ่ งสกปรกและไขมันที่อุดตันตามผิวหน้า
2.3.1 ส่ วนผสมในการผลิตสครับขัดผิว โดยทัว่ ไปมีดังต่ อไปนี้
1) นม
ช่ วยบ ารุ งผิวพรรณให้นุ่ม เพราะมี โปรตี นและกรดอะมิ โน ท าให้ร่า งกายเสริ ม สร้ า ง
กล้ามเนื้ อของผิวหนังได้อย่างดี สามารถช่ วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส เพราะน้ านมมีกรดแลคติก ที่มีส่วน
ช่วยในการปรับสภาพผิวให้ดูขาวกระจ่างใสได้ ทั้งยังช่วยทาความสะอาดรู ขมุ ขน ได้ลึกลงไปจนถึงผิวชั้นใน
และยังช่วยลดการเกิดริ้ วรอย เพราะในน้ านมมีสารที่เรี ยกว่า ไบโอติน ซึ่ งมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน
ให้กบั ผิวจึงไม่ทาให้เกิ ดริ้ วรอยก่อนวัยและช่ วยชะลอความแก่ได้และสามารถช่ วยกระชับรู ขุมขน เหมาะ
สาหรับคนที่มีรูขุมขนกว้าง ซึ่ งนอกจากจะช่วยกระชับให้รูขุมขนดูเล็กลงได้แล้วยังช่วยลดการเกิดสิ วได้อีก
ด้วย
2) นา้ มันมะกอก
สามารถช่วยขจัดสิ่ งสกปรกและสารพิษที่สะสมอยูใ่ นร่ างกายได้ เราสามารถนานน้ ามัน
มะกอกมาทาหน้าได้ เพราะจะทาให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื่ นและชะลอริ้ วรอยแห่ งวัย หรื อการกินน้ ามันมะกอก
ทุกวัน เพียงแค่วนั ละ 1ช้อนโต๊ะ จะช่วยให้ผวิ สดชื่น สุ ขภาพผิวและร่ างกาย ดีข้ ึน

3) กลีเซอรีน
สามารถนาไปประยุกต์เป็ นส่ วนช่ วยหล่ อลื่ นเหมือนมอยซ์เจอร์ ไรเซอร์ เพื่อปกป้ องผิว
ไม่ให้แห้งและดูดซับความชื้ นเมื่อสัมผัสกับอากาศ ซึ่ งจะทาให้รู้สึกว่า ผิวมีความชุ่มชื้น อ่อนโยนต่อผิว ขจัด
ความสกปรกที่ฝังแน่น ไม่ทาให้อุดตันรู ขมุ ขน รวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนัง และเนื้อผ้าทุกชนิด

