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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในตัวอยางพริกแตละสายพันธุที่ปลูกอยูในจังหวัดนครราชสีมาดวย

การตรวจวัดทางสี โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหวางแคปไซซินกับสารละลายกรดฟอสโฟโมลิบดิกภายใตสภาวะที่เปนเบส แคปไซซิน

จะไปรีดิวซ สารละลายกรดฟอสโฟโมลิบดิกใหเปลี่ยนไปเปน โมลีบดีนัม บลู ไดผลิตภัณฑเปนสารละลายสีนํ้าเงินตรวจวัดคาการดูดกลืน

แสงดวยเทคนิคสเปกโตรโฟโตมิตรี ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของวิธีวิเคราะห ไดแก ความเขมขน

ของกรดฟอสโฟโมลิบดิก ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ภายใตสภาวะที่เหมาะสม พบวาวิธี

วิเคราะหที่นําเสนอนี้มีความถูกตอง และความเที่ยงสูง มีชวงความเปนเสนตรงท่ีความเขมขน 1 ถึง 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหขีดจํากัด

การตรวจพบ และ ขีดจํากัดการตรวจพบเชิงปริมาณ คือ 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากนั้น

วิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในตัวอยางพริก พบวาพริกสุกมีปริมาณแคปไซซินมากกวาพริกผลดิบ ปริมาณแคปไซซินขึ้นอยูกับ 

สายพันธุของพริก ซึ่งมีปริมาณแคปไซซินอยูในชวง 22 ถึง 4517 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

ABSTRACT 

 The objective of this project was to determine the capsaicin in local chili in Nakhon Ratchasima Province 

with colorimetric detection based on the reaction between capsaicin and phosphomolybdic acid under alkaline 

condition.  The phosphomolybdic acid was reduced by capsaicin to molybdenum blue producing blue solution. 

The absorption was monitored at the wavelength of 650 nm. The conditions of analytical method were optimized 

including concentration of phosphomolybdic acid, concentration of sodium hydroxide and reaction time.  Under 

optimum conditions, this method provided high precision (%RSD=1-3) and accuracy (%Recovery = 80-100). The 

linear range concentration was 2- 40 mg/ kg.  The limit of detection and limit of quantitation were 2 mg/ kg and 5 

mg/kg, respectively. The results showed that every species of chili at ripen stage provided higher concentration of 

capsaicin than those of raw stage.  In addition, the concentrations of capsaicin in chili were relied on chili species 

ranging between 22-4,517 mg/kg. 
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บทนํา 

 พริกในประเทศไทยมีมากกวา 200 สายพันธุ (จานุ

ลั กษณ ,  2551) “พริก” มีความสํ าคัญตอวิถี ชีวิ ตคนไทย  

มีความสําคัญตอชีวติประจําวันของคนไทยอยางมาก เนื่องจากคน

ไทยนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาดคอนขางเผ็ด ตั้งแตในอดีต

จนถึงปจจุบัน ใชพริกเปนสวนประกอบอาหาร ทั้งเปนเครื่องปรุง

รสท่ีสําคัญ และ แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน 

เครื่องแกงสําเร็จรูป ซอสพริก และน้ําพริก เปนตน เนื่องจากพริก

มีคุณคาทางโภชนาการ ชวยใหเจริญอาหาร ประกอบอาหารได

หลากหลายชนิด และทําใหอาหารมีสีสันสวยงาม โดยสีสัน และ

รสชาดของพริกนั้นไมสามารถใชพืชอ่ืนแทนได นอกจากนี้พริกยัง

มีคุณคาอาหารสูง ประกอบดวย โปรตีน วิตามินและแรธาตุตางๆ 

ตลอดจนพริกเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดมูลคานับพันลานบาท

ตอป [2] ท้ังนี้การปลูกพริก สามารถเปนอาชีพที่มั่นคงและสราง

รายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกได พันธุพริกในประเทศไทยมีความ

หลากหลาย สอดคลองกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

ประเพณีในการปรุงอาหาร ในแตละภูมิภาค ทําใหมีความ

หลากหลายของสายพันธุพริก มีรสชาดความเผ็ดแตกตางกันไป

ตามชนิดสายพันธุ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพริกสวนใหญอยูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่มี

การปลูกพริกมากที่สุด (พีชณิตดา และคณะ, 2557) 

แคปไซซินอยด (capsaicinoids) เปนสารประกอบ

สําคัญของพริก ที่ทําใหเกิดกลิ่นและรสเผ็ดรอน ซึ่งประกอบดวย

แคปไซซิน (capsaicin) มีปริมาณสูงสุด คือ 61 % ไดไฮโดรแคป-

ไซซิน (dihydrocapsaicin) 22 % นอร-ไดไฮโดรแคปไซซนิ (nor-

dihydrocapsaicin) 1% โฮโมแคปไซซิน (homocapsicin) 1% 

และโฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน(homodihydrocapsaicin) 1% 

(Cisneros-Pineda et al. , 2007) แคปไซซินมี ช่ือทางเคมีวา  

8-methyl-n-vanillyl-6-noneamide เปนสารสําคัญที่ทําให

พริกเผ็ด มีสูตรโมเลกุลดังนี้ C18H27NO3 สามารถละลายในน้ําได

เล็กนอย แตจะละลายไดดีในไขมัน น้ํามัน และแอลกอฮอล 

(Suzuki and Iwai, 1984) สารแคปไซซินพบมากในบริเวณเยื่อ

แกนกลางสีขาวหรือที่เรียกวา “รกพริก” (Placenta) ในสวนของ

เนื้อ เปลือก และเมล็ดพริกจะมีสารแคปไซซีนอยูนอยมาก 

(Reyes-Escogido et al., 2011) ปริมาณของสารแคปไซซินจะมี

ความแตกตางกันออกไป ตามสายพันธุและระยะการสุกของพริก 

ปริมาณแคปไซซินจะใชเปนดัชนีในการกําหนดราคาซื้อขายของ

พริ ก  ( Pandhair and Sharma, 2008)  วิ ล เบอ ร  ลิ นคอร น  

สโกวิลล นักเคมีชาวอเมริกัน ไดคิดคนระดับวัดความเผ็ดนี้ข้ึนในป 

1912 เรียกวา สโกวิลล (Scoville) (Scoville, 1912) วิธีการ

ทดสอบความเผ็ดแบบดั้งเดิมของสโกวิลล ในชวงนั้นไดตั้งบุคคล

ขึ้นมาเพื่อทดสอบความเผ็ด ซึ่งประกอบดวยกลุมคนซึ่งจะทํา

หนาที่ในการชิมและใหคะแนนพริก หลักการของวธินีี้คือ เปนการ

ทําใหสารละลายที่สกัดไดจากพริกเจือจางลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง

สารละลายนั้นไมมีความเผ็ดเหลืออยู เลย พรอมๆ กับการ 

จดบันทึกวาทําการเจือจางทั้งหมดก่ีครั้ง ถามีการเจือจางมากครั้ง

ก็แสดงวาพริกนั้นเผ็ดมาก ถาเจือจางนอยครั้งก็แสดงวาเผ็ดนอย 

นําจํานวนครั้งของการเจือจางมาคิดเปนคา สโกวิลล (Weaver et 

al., 1984) แตพบวา การทดสอบความแบบเผ็ดดวยวิธีดั้งเดิมมี

ขอจํากัดบางประการคือ ระดับความเผ็ดท่ีวัดไดจะไมแนนอน 

เนื่องจากการทดสอบตองขึ้นอยูกับผูวิเคราะห ตางคนตางเวลาก็

ทําใหระดับที่วัดคลาดเคลื่อนได ดังนั้นในปจจุบันจึงไดมีการ

พัฒนาวิธีการวัดระดับความเผ็ดของพริกใหทันสมัยและเที่ยงตรง

มากยิ่งข้ึน โดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ที่มีความถูกตองและ

ความเที่ยงสูง เชน เครื่องโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

(High Performance Liquid Chromatography) (Kehie 

et al. , 2013; Jangsamoot et al. , 2012)  เ ท ค น ิค นี ้มี

ข อด ีค ือ ใหข ีด จํากัดการตรวจวัดต่ําและมีความจํา เพาะ

เ จ า ะจ งส ูง  แต ม ีข อจํา ก ัดคือ  เ ค รื ่อ งม ือ มีร าคาส ูง และ

ตอ งการอาศ ัยผู ว ิเ คราะหที ่ม ีความชํานาญสูง ในการ ใช

เครื่องมือดังกลาว ดังนั้นไดมีงานวิจัยตรวจหาปริมาณแคป-

ไ ซ ซ ิน โ ด ย ใ ช เ ค รื่ อ ง ส เ ปก โตร โฟ โต มิ เ ตอร  ( Spectro-

photometer) (Amruthraj et al., 2014a) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใช

งาย โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยากับกรดฟอสโฟโมลิบดิก 

(Phosphomolybdic acid) ไดสารละลายสีน้ําเงิน ตรวจวัดคา

การดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 

650 นาโนเมตร (Amruthraj et al., 2014b) ดังนั้นในงานวิจัยนี้
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จึงสนใจจะศึกษาหาปริมาณแคปไซซินในพริกท่ีปลูกในจังหวัด

นครราชสีมาดวยเทคนิคสเปกโตรสโกป (Spectroscopy) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 สารเคมีและเครื่องมือ สารละลายมาตรฐานแคปไซซิน 

(สารเคมีเกรดวิเคราะห; analytical reagent grade) กรดฟอส-

โฟโมลิบดิก และโซเดียมไฮดรอกไซด จากบริษัท Sigma-Aldrich 

เครื่อ งส เปกโตรโฟโตมิ เตอร  รุน  UV – 1601 จากบริ ษัท 

SHIMADZU และคิวเวทท ขนาด 10 mm ทําจากควอตซ จาก

บริษัท Starna, USA 

 วิธีการสกัดแคปไซซินจากพริก วิธีการสกัดดัดแปลง

มาจาก Amruthraj และคณะ (Amruthraj et al., 2014a) โดย

นําตัวอยางพริกมาตากจนแหง จากนั้นบดละเอียด และชั่ง

ตัวอยางพริก 0.2 กรัม นําไปสกัดดวยสารละลายเอทานอล 

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และปนผสมดวยเครื่องกวนแมเหล็กแบบให

ความรอนอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที นํา

สารละลายที่ไดไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 ในขั้นนี้จะได

สารละลายสกัดแคปไซซินเพื่อนําไปตรวจหาปริมาณแคปไซซิน 

ตอไป 

 วิธีวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในพริกโดยการ

ตรวจวัดทางสี วิธีการวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินดัดแปลงมา

จาก Amruthraj และคณะ (Amruthraj et al., 2014a) โดยขั้น

แรกผสม 0.6% นํ้าหนักโดยปริมาตร โซเดียมไฮดรอกไซด 

ปริมาตร 500 ไมโครลิตร 3% โดยปริมาตร ของกรดฟอสโฟโมลิบ

ดิก ปริมาตร 300 ไมโครลิตร และเติมสารสกัดแคปไซซินที่ไดจาก

ตัวอยางพริก ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ตั้งท้ิงไวใหเกิดปฏิกิริยาเปน

เวลา 40 นาทีที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง

ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร 
 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

 การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีวิเคราะห การหา

สภาวะที่เหมาะทําการศึกษาโดยจะเปลี่ยนแปลงปจจัยที่ศึกษา

และกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงท่ี 

 ความเขมขนของกรดฟอสโฟโมลิบดิก ศึกษาหา 

ความเขมขนที่เหมาะสมของกรดฟอสโฟโมลิบดิก ที่ความเขมขน

ตางๆ คือ 1, 2, 3, 4 และ 5% โดยปริมาตร โดยใชสารละลาย

มาตรฐานแคปไซซิน ความเขมขน 40 mg/kg ผลการทดลอง

พบวาที่ความเขมขน 1% โดยปริมาตร ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาได 

และที่ความเขมขน 2, 3, 4 และ 5% โดยปริมาตร ใหผลการ

ทดลองเปนดังรูปที่ 1 พบวาความเขมขนของกรดฟอสโฟโมลิบดิก 

ที่เหมาะสมคือ 3% โดยปริมาตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผลการหาความเขมขนที่เหมาะสมของกรดฟอสโฟโมลิบดิก 
 

 ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด ศึกษาหาความ

เขมขนที่เหมาะสมของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 0.3, 

0.4, 0.5, 0.6 และ 0.7 % โดยน้ําหนักตอปริมาตร โดยใช

สารละลายมาตรฐานแคปไซซิน ความเขมขน 40 mg/kg ผลการ

ทดลองเปนดังรูปที่ 2 เมื่อความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด

เพิ่มขึ้น จะใหคาการดูดกลืนแสงเพ่ิมขึ้น จนถึงที่ความเขมขน 0.6 

% โดยน้ําหนักตอปริมาตร จากน้ันที่ความเขมขน 0.7 % โดย

น้ําหนักตอปริมาตร ใหคาการดูดกลืนแสงลดลง เนื่องจาก

ปฏิกิริยาเกิดไดนอยลง เมื่อสารละลายมีฤทธิ์เปนเบสมาก ดังนั้น

ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดที่เหมาะสมคือ 0.6 % โดย

น้ําหนักตอปริมาตร 
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รูปที่ 2 ผลการหาความเขมขนที่เหมาะสมของโซเดียมไฮดรอกไซด 
 

 เวลาในการทํ าปฏิกิ ริ ยา ศึกษาหาเวลาในการ

เกิดปฏิกิริยา โดยศึกษาท่ีเวลา 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90, 100, 110 และ 120 นาที โดยใชสารละลายมาตรฐาน

แคปไซซิน ความเขมขน 40 mg/kg รูปที่ 3 แสดงผลของเวลาที่

ใชในการเกิดปฏิกิริยา เวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิม จะใหคา

การดูดกลืนแสงที่เ พ่ิมขึ้น เน่ืองจากปฏิกิริยาสามารถเกิดได

สมบรูณขึ้น และเมื่อเวลานานข้ึนใหคาการดูดกลืนแสงลดลง 

เนื่องจากปฏิกิริยาสลายตัว ผลิตภัณฑที่ไดนอยลง คาการดูดกลืน

แสงจึงลดลง เมื่อเวลามากกวา 40 นาที ดังนั้นจึงเลือกเวลาที่ใช

ในการเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือ 40 นาท ี

 การหาปริมาณแคปไซซินโดยเทคนิคสเปกโทรสโกป 

สารประกอบฟนอลในแคปไซซินไปรีดิวซกรดฟอสโฟโมลิบดิก ให

กลายเปนโมลิบดีนัม (molybdenum) ในสภาวะเปนเบส ได

ผลิตภัณฑเปนสารละลายสีเขียวอมน้ําเงนิ ดังรูปที่ 4ก และเมื่อนํา

สารละลายที่ไดไปตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 

650 นาโนเมตร ผลการทดลองพบวาคาการดูดกลืนแสงแปรผัน

ตรงตามความเปนเขมขนของแคปไซซิน (รูปที่ 4ข) 

 การทวนสอบประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห ความ

เที่ยงของวิธีวิเคราะห (Precision) ศึกษาความเที่ยงของวิธี

วิเคราะหไดจากการทําซ้ํา (Repeatability) และการทวนซ้ํา 

(Reproducibility) ของวิธีวิเคราะห โดยการทําซ้ําทําการทดลอง

ภายใตสภาวะการทดลองเดียวกัน ในการตรวจวัดแคปไซซินความ

เขมขน 50 mg/kg จํานวน 7 ซ้ํา นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดไป

คํ านวณหาคาสวนเบี่ ยง เบนมาตรฐานสัม พัทธ  (Relative 

standard deviation ; RSD) พบวามีคาเทากับ 1 % และสําหรบั

การทวนซ้ําของวิธีวิเคราะห ทําการทดลองตรวจวัดแคปไซซินค

วามเขมขน 50 mg/kg จํานวน 7 ซ้ํา โดยเปลี่ยนผูทดลอง และ

เปลี่ยนเวลาทดลอง ผลการทดลองพบวามีคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานสัมพัทธ พบวามีคาเทากับ 3 % จากผลการทดลอง

ขางตนสามารถสรุปไดวาวิธีวิเคราะหนี้มีความเที่ยงสูง เนื่องจาก

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธท่ีไดมีคานอยกวาเกณฑกําหนด 

(เกณฑสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ = 5) (Taverniers et al., 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผลการหาเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา 
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รูปที่ 4 การเกิดปฏิกิริยาระหวางแคปไซซินกับดรดฟอสโฟโมลิดิก ในสภาวะเปนเบส การเกิดผลิตภัณฑเปลี่ยนสีเปนสีเขียวอม 

น้ําเงิน (ก) และคาการดูดกลืนแสงท่ีความเขมขนของแคปไซซินตางๆ (ข) 
 

ความแมนของวิธีวิเคราะห (Accuracy) 

ศึกษาความแมนของวิธีโดยการหาเปอรเซนตการได

กลับคืน (% Recovery) โดยเติมสารละลายมาตรฐานแคป- 

ไซซินลงในตัวอยางพริก วัดคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางพริก

กอนและหลังเติมสารละลายมาตรฐานแคปไซซิน พบวาคาการได

กลับคืนของวิธีนี้อยูในชวง 80-100 % ดังตารางที่ 1 ซึ่งอยูในชวง

เกณฑกําหนด (Taverniers et al., 2004) แสดงวาวิธีนี้มีความ

แมนสูง มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการตรวจหาแคปไซซิน

ในตัวอยางจริงได 

ชวงความเปนเสนตรง (Linear range) การศึกษาหา

ชวงความเปนเสนตรงของวิธีวิเคราะหทําการทดลองโดยตรวจวัด

สารละลายมาตรฐานแคปไซซินที่ความเขมขนถึง 70 mg/kg 

พบวาใหชวงความเปนเสนตรง ที่ความเขมขน 2-40 mg/kg ให

คาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.997 ดังรูปที ่5 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความแมนของวิธีวิเคราะหโดยการศึกษาเปอรเซนตการไดกลับคืน 

ตัวอยาง สารละลายมาตรฐาน (mg/kg) 
ความเขมขนแคปไซซิน (mg/kg) 

เปอรเซนตการไดกลบัคืน 
กอนเติม หลังเติม 

1 5 12 17 100 

2 10 29 37 80 

3 20 10 26 80 
 

 

รูปที่ 5 ชวงความเปนเสนตรงของวธิวีเิคราะหสําหรับตรวจวัดแคปไซซิน 
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 ขีดจํากัดการตรวจวัด (Detection limit) ขีดจํากัด

การตรวจวัดของวิธี  หาไดจากตรวจวัดสารละลายแบลงค 

(ฟอสเฟตบัฟเฟอร) จํานวน 7 ครั้ง นําคาการดูดกลืนที่ได ไป

คํานวณหาขีดจํากัดการตรวจวัดโดยใชสูตร 
ଷୗୈ

୫
 (SD = สวน

เบี่ ยงเบนมาตรฐาน, m = ความชันของกราฟมาตรฐาน ) 

(Taverniers et al., 2004) ผลการทดลองพบวาวิธนีีม้ีคาขีดจาํกัด

การตรวจวัดที่ความเขมขน 2 mg/kg 

 การวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในตัวอยางพริกที่

ปลูกในจังหวัดนครราชสีมา  ไ ด สุ ม เ ก็บตั วอย า งพริกผลดิบ  

(สีเขียว) และผลสุก (สีแดง) ที่ปลูกในจังหวัดนครราชสีมา ในชวง

เดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2559 ท้ังหมด 13 ตัวอยาง ซึ่งมีสาย

พันธุที่แตกตางกัน ไดแก พริกขาวพุม พริกจินดา พริกสม พริก

ซุปเปอรฮอต พริกชี้ฟา พริกขี้นก พริกไสปลาไหล พริกกระเหรี่ยง 

พริกหอม พริกขาวนอย พริกขี้หนู พริกขาวพุม และพริกเขียวบาน 

นําตัวอยางมาสกัดและวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินโดยวิธี

ขางตน ผลการทดลองเปนดังตารางที่ 2 ผลจากการวิจัยพบวา

พริกผลสุกของทุกสายพันธุมีปริมาณของแคปไซซินมากกวา

พริกผลดิบ และปริมาณแคปไซซินขึ้นอยูกับสายพันธุของพริก 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณแคปไซซินในพริกสายพันธุตางๆ 

ตัวอยาง 
ปริมาณแคปไซซิน (mg/kg) (n=3) 

พริกผลดิบ พริกผลสุก 

พริกขาวพุม 22±3.2 1949±1.1 

พริกจินดา 155±2.6 2834±0.4 

พริกสม 155±2.1 1908±0.8 

พริกซุปเปอรฮอต 212±2.1 3832±0.5 

พริกชี้ฟา 146±1.2 2528±0.9 

พริกขี้นก 247±3.0 3472±0.8 

พริกไสปลาไหล 261±1.5 3302±1.2 

พริกกระเหรี่ยง 255±2.2 2804±2.8 

พริกหอม 283±1.6 3115±2.1 

พริกขาวนอย 307±1.4 3743±1.9 

พริกขี้หน ู 250±0.9 3570±1.8 

พริกขี้หนูขาว 211±3.1 3294±2.5 

พริกเขียวบาน 157±2.3 4517±2.8 
 

สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีวิเคราะหหาปริมาณแคปไซ-

ซินในพริก โดยเทคนิคสเปกโทรสโกป อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับ

กรดฟอสโฟโมลิบดิก ไดสารละลายสีน้ําเงิน ตรวจวัดคาการ

ดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปก

โตรโฟโตมิเตอร ผลการทดลองพบวาวิธนีี ้มขีอดี คือ เปนวิธีท่ีงาย 

มีความเท่ียงและความแมนสูงและสามารถนําไปประยุกตใชใน

การวิเคราะหในตัวอยางพริกไดจริง พบวาพริกผลสุกของทุก

สายพันธุ มีปริมาณของแคปไซซินมากกวาพริกผลดิบ และ

ปริมาณแคปไซซินขึ้นอยูกับสายพันธุของพริก การทราบขอมูล

ของปริมาณแคปไซซินของพริกสายพันธุตางๆ มีประโยชน เชน 

การเก็บเกี่ยวพริกควรเก็บพริกในระยะเวลาท่ีผลพริกสุก เพื่อการ

ปรับปรุงสายพันธุพริก ปริมาณแคปไซซินเปนปจจัยกําหนด

ราคาซื้อขายของพริก 
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