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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในตัวอยางพริกแตละสายพันธุท ี่ปลูกอยูในจังหวัดนครราชสีมาดวย
การตรวจวัดทางสี โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหวางแคปไซซินกับสารละลายกรดฟอสโฟโมลิบดิกภายใตสภาวะที่เปนเบส แคปไซซิน
จะไปรีดิวซ สารละลายกรดฟอสโฟโมลิบดิกใหเปลี่ยนไปเปน โมลีบดีนัม บลู ไดผลิตภัณฑเปนสารละลายสีน้ําเงินตรวจวัดคาการดูดกลืน
แสงดวยเทคนิคสเปกโตรโฟโตมิตรี ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีวิเคราะห ไดแก ความเขมขน
ของกรดฟอสโฟโมลิบดิก ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ภายใตสภาวะที่เ หมาะสม พบวาวิธี
วิเคราะหที่นําเสนอนี้มีความถูกตอง และความเที่ยงสูง มีชวงความเปนเสนตรงที่ความเขมขน 1 ถึง 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหขีดจํากัด
การตรวจพบ และ ขี ดจํากัดการตรวจพบเชิงปริมาณ คือ 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 5 มิ ลลิกรัม ตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากนั้น
วิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในตัวอยา งพริก พบวา พริกสุกมีปริมาณแคปไซซินมากกวาพริกผลดิบ ปริม าณแคปไซซิน ขึ้น อยูกับ
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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คําสําคัญ: แคปไซซิน พริก การตรวจวัดทางสี กรดฟอสโฟโมลิบดิก
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บทนํา
พริ ก ในประเทศไทยมี ม ากกว า 200 สายพั น ธุ (จานุ
ลั ก ษณ , 2551) “พริ ก ” มี ค วามสํ า คั ญ ต อ วิ ถี ชี วิ ต คนไทย
มีความสําคัญตอชีวติ ประจําวันของคนไทยอยางมาก เนื่องจากคน
ไทยนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาดคอนขางเผ็ด ตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบัน ใชพริกเปนสวนประกอบอาหาร ทั้งเปนเครื่องปรุง
รสที่สําคัญ และ แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคา เชน
เครื่องแกงสําเร็จรูป ซอสพริก และน้ําพริก เปนตน เนื่องจากพริก
มีคุณคาทางโภชนาการ ชวยใหเจริญอาหาร ประกอบอาหารได
หลากหลายชนิด และทําใหอาหารมีสีสันสวยงาม โดยสีสัน และ
รสชาดของพริกนั้นไมสามารถใชพืชอื่นแทนได นอกจากนี้พริกยัง
มีคุณคาอาหารสูง ประกอบดวย โปรตีน วิตามินและแรธาตุตางๆ
ตลอดจนพริกเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดมูลคานับพันลานบาท
ตอป [2] ทั้งนี้การปลูกพริก สามารถเปนอาชีพที่มั่นคงและสราง
รายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกได พันธุพริกในประเทศไทยมีความ
หลากหลาย สอดคลองกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ประเพณี ใ นการปรุ ง อาหาร ในแต ล ะภู มิ ภ าค ทํ า ให มี ค วาม
หลากหลายของสายพันธุพริก มีรสชาดความเผ็ดแตกตางกันไป
ตามชนิดสายพันธุ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกสวนใหญอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่มี
การปลูกพริกมากที่สุด (พีชณิตดา และคณะ, 2557)
แคปไซซิ น อยด (capsaicinoids) เป น สารประกอบ
สําคัญของพริก ที่ทําใหเกิดกลิ่นและรสเผ็ดรอน ซึ่งประกอบดวย
แคปไซซิน (capsaicin) มีปริมาณสูงสุด คือ 61 % ไดไฮโดรแคปไซซิน (dihydrocapsaicin) 22 % นอร-ไดไฮโดรแคปไซซิน (nordihydrocapsaicin) 1% โฮโมแคปไซซิน (homocapsicin) 1%
และโฮโมไดไฮโดรแคปไซซิ น (homodihydrocapsaicin) 1%
(Cisneros-Pineda et al., 2007) แคปไซซิ น มี ชื่ อ ทางเคมี ว า
8-methyl-n-vanillyl-6-noneamide เป น สารสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให
พริกเผ็ด มีสูตรโมเลกุลดังนี้ C18H27NO3 สามารถละลายในน้ําได
เล็ ก น อ ย แต จ ะละลายได ดีใ นไขมัน น้ํ า มั น และแอลกอฮอล
(Suzuki and Iwai, 1984) สารแคปไซซินพบมากในบริเวณเยื่อ
แกนกลางสีขาวหรือที่เรียกวา “รกพริก” (Placenta) ในสวนของ
เนื้ อ เปลื อ ก และเมล็ ด พริ ก จะมี ส ารแคปไซซี น อยู น อ ยมาก

(Reyes-Escogido et al., 2011) ปริมาณของสารแคปไซซินจะมี
ความแตกตางกันออกไป ตามสายพันธุและระยะการสุกของพริก
ปริมาณแคปไซซินจะใชเปนดัชนีในการกําหนดราคาซื้อขายของ
พ ริ ก (Pandhair and Sharma, 2008) วิ ล เบ อ ร ลิ น คอร น
สโกวิลล นักเคมีชาวอเมริกัน ไดคิดคนระดับวัดความเผ็ดนี้ขึ้นในป
1912 เรี ย กว า สโกวิ ล ล (Scoville) (Scoville, 1912) วิ ธี ก าร
ทดสอบความเผ็ดแบบดั้งเดิมของสโกวิลล ในชวงนั้นไดตั้งบุคคล
ขึ้น มาเพื่อ ทดสอบความเผ็ด ซึ่ ง ประกอบด วยกลุม คนซึ่งจะทํา
หนาที่ในการชิมและใหคะแนนพริก หลักการของวิธนี ี้คือ เปนการ
ทําใหสารละลายที่สกัดไดจากพริกเจือจางลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง
สารละลายนั้ น ไม มี ค วามเผ็ ด เหลื อ อยู เ ลย พร อ มๆ กั บ การ
จดบันทึกวาทําการเจือจางทั้งหมดกี่ครั้ง ถามีการเจือจางมากครั้ง
ก็แสดงวาพริกนั้นเผ็ดมาก ถาเจือจางนอยครั้งก็แสดงวาเผ็ดนอย
นําจํานวนครั้งของการเจือจางมาคิดเปนคา สโกวิลล (Weaver et
al., 1984) แตพบวา การทดสอบความแบบเผ็ดดวยวิธีดั้งเดิมมี
ขอจํากัดบางประการคือ ระดับความเผ็ดที่วัดไดจ ะไมแน น อน
เนื่องจากการทดสอบตองขึ้นอยูกับผูวิเคราะห ตางคนตางเวลาก็
ทํ า ให ร ะดับ ที่ วั ด คลาดเคลื่อ นได ดั ง นั้ น ในป จ จุ บั น จึ ง ได มีก าร
พัฒนาวิธีการวัดระดับความเผ็ดของพริกใหทันสมัยและเที่ยงตรง
มากยิ่งขึน้ โดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ที่มีความถูกตองและ
ความเที่ยงสูง เชน เครื่องโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
(High Performance Liquid Chromatography) (Kehie
et al. , 2013; Jangsamoot et al. , 2012) เ ท ค นิ ค นี ้มี
ข อ ดี ค ื อ ให ข ี ด จํ า กั ด การตรวจวั ด ต่ํ า และมี ค วามจํ า เพาะ
เ จ า ะจ งสู ง แ ต ม ี ข  อ จํ า กั ด คื อ เค รื ่ อ งมือ มี ร าคาสูง และ
ต อ งการอาศัย ผู  ว ิ เ คราะห ที ่ ม ี ค วามชํ า นาญสู ง ในการใช
เครื่ อ งมื อ ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น ได มี ง านวิ จั ย ตรวจหาปริ ม าณแคปไ ซ ซ ิ น โ ด ย ใ ช  เ ค รื่ อง สเ ปก โ ตรโ ฟ โต มิ เ ตอร ( Spectrophotometer) (Amruthraj et al., 2014a) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใช
ง า ย โดยอาศั ย การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรดฟอสโฟโมลิ บ ดิ ก
(Phosphomolybdic acid) ไดสารละลายสีน้ําเงิน ตรวจวัดคา
การดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น
650 นาโนเมตร (Amruthraj et al., 2014b) ดังนั้นในงานวิจัยนี้
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จึ งสนใจจะศึกษาหาปริมาณแคปไซซินในพริกที่ปลูกในจังหวัด
นครราชสีมาดวยเทคนิคสเปกโตรสโกป (Spectroscopy)

วิธีการดําเนินการวิจัย
สารเคมีและเครื่องมือ สารละลายมาตรฐานแคปไซซิน
(สารเคมีเกรดวิเคราะห; analytical reagent grade) กรดฟอสโฟโมลิบดิก และโซเดียมไฮดรอกไซด จากบริษัท Sigma-Aldrich
เครื่ อ งสเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร รุ น UV – 1601 จากบริ ษั ท
SHIMADZU และคิวเวทท ขนาด 10 mm ทําจากควอตซ จาก
บริษัท Starna, USA
วิธีการสกัดแคปไซซินจากพริก วิธีการสกัดดัดแปลง
มาจาก Amruthraj และคณะ (Amruthraj et al., 2014a) โดย
นํ า ตั ว อย า งพริ ก มาตากจนแห ง จากนั้ น บดละเอี ย ด และชั่ ง
ตั ว อย า งพริ ก 0.2 กรั ม นํ า ไปสกั ด ด ว ยสารละลายเอทานอล
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และปนผสมดวยเครื่องกวนแมเหล็กแบบให
ความร อนอุณหภูมิ ที่ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที นํา
สารละลายที่ไดไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 ในขั้นนี้จะได
สารละลายสกัดแคปไซซินเพื่อนําไปตรวจหาปริมาณแคปไซซิน
ตอไป
วิ ธี วิ เ คราะห ห าปริ ม าณแคปไซซิ น ในพริ กโดยการ
ตรวจวัดทางสี วิธีการวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินดัดแปลงมา

Research

จาก Amruthraj และคณะ (Amruthraj et al., 2014a) โดยขั้น
แรกผสม 0.6% น้ํ า หนั ก โดยปริ ม าตร โซเดี ย มไฮดรอกไซด
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร 3% โดยปริมาตร ของกรดฟอสโฟโมลิบ
ดิก ปริมาตร 300 ไมโครลิตร และเติมสารสกัดแคปไซซินที่ไดจาก
ตัวอยางพริก ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไวใหเกิดปฏิกิริยาเปน
เวลา 40 นาทีที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง
ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย
การหาสภาวะที่ เ หมาะสมของวิ ธี วิ เ คราะห การหา
สภาวะที่เหมาะทําการศึกษาโดยจะเปลี่ยนแปลงปจจัยที่ศึกษา
และกําหนดใหปจจัยอื่นคงที่
ความเข ม ข น ของกรดฟอสโฟโมลิ บ ดิ ก ศึ ก ษาหา
ความเขมขนที่เหมาะสมของกรดฟอสโฟโมลิบดิก ที่ความเขมขน
ตางๆ คือ 1, 2, 3, 4 และ 5% โดยปริมาตร โดยใชสารละลาย
มาตรฐานแคปไซซิน ความเขม ข น 40 mg/kg ผลการทดลอง
พบวาที่ความเขมขน 1% โดยปริมาตร ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาได
และที่ ค วามเข ม ข น 2, 3, 4 และ 5% โดยปริ ม าตร ให ผ ลการ
ทดลองเปนดังรูปที่ 1 พบวาความเขมขนของกรดฟอสโฟโมลิบดิก
ที่เหมาะสมคือ 3% โดยปริมาตร

รูปที่ 1 ผลการหาความเขมขนที่เหมาะสมของกรดฟอสโฟโมลิบดิก
ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด ศึกษาหาความ
เขมขนที่เหมาะสมของโซเดีย มไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 0.3,
0.4, 0.5, 0.6 และ 0.7 % โดยน้ํ า หนั ก ต อ ปริ ม าตร โดยใช
สารละลายมาตรฐานแคปไซซิน ความเขมขน 40 mg/kg ผลการ
ทดลองเปนดังรูปที่ 2 เมื่อความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด
เพิ่มขึ้น จะใหคาการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้น จนถึงที่ความเขมขน 0.6

% โดยน้ํา หนักตอปริมาตร จากนั้ นที่ความเขมขน 0.7 % โดย
น้ํ า หนั ก ต อ ปริ ม าตร ให ค า การดู ด กลื น แสงลดลง เนื่ อ งจาก
ปฏิกิริยาเกิดไดนอยลง เมื่อสารละลายมีฤทธิ์เปนเบสมาก ดังนั้น
ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดที่เหมาะสมคือ 0.6 % โดย
น้ําหนักตอปริมาตร

งานวิจัย
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รูปที่ 2

ผลการหาความเขมขนที่เหมาะสมของโซเดียมไฮดรอกไซด

เวลาในการทํ า ปฏิ กิ ริ ย า ศึ ก ษาหาเวลาในการ
เกิดปฏิกิริ ยา โดยศึกษาที่เวลา 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 เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่ม จะใหคา
การดู ด กลื น แสงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากปฏิ กิ ริ ย าสามารถเกิ ด ได
สมบรูณขึ้ น และเมื่ อ เวลานานขึ้ น ให คา การดู ด กลืน แสงลดลง
เนื่องจากปฏิกิริยาสลายตัว ผลิตภัณฑที่ไดนอยลง คาการดูดกลืน
แสงจึงลดลง เมื่อเวลามากกวา 40 นาที ดังนั้นจึงเลือกเวลาที่ใช
ในการเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือ 40 นาที
การหาปริมาณแคปไซซินโดยเทคนิคสเปกโทรสโกป
สารประกอบฟนอลในแคปไซซินไปรีดิวซกรดฟอสโฟโมลิบดิก ให
กลายเป นโมลิ บ ดี นัม (molybdenum) ในสภาวะเป นเบส ได
ผลิตภัณฑเปนสารละลายสีเขียวอมน้ําเงิน ดังรูปที่ 4ก และเมื่อนํา
สารละลายที่ไ ด ไปตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
650 นาโนเมตร ผลการทดลองพบวาคาการดูดกลืนแสงแปรผัน
ตรงตามความเปนเขมขนของแคปไซซิน (รูปที่ 4ข)

รูปที่ 3
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การทวนสอบประสิ ทธิภ าพของวิธี วิ เคราะห ความ
เที่ย งของวิธี วิ เ คราะห (Precision) ศึ ก ษาความเที่ ย งของวิ ธี
วิ เ คราะห ไ ด จ ากการทํ า ซ้ํ า (Repeatability) และการทวนซ้ํา
(Reproducibility) ของวิธีวิเคราะห โดยการทําซ้ําทําการทดลอง
ภายใตสภาวะการทดลองเดียวกัน ในการตรวจวัดแคปไซซินความ
เขมขน 50 mg/kg จํ านวน 7 ซ้ํ า นําคาการดูดกลืน แสงที่ไดไป
คํ า นวณหาค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานสั ม พั ท ธ (Relative
standard deviation ; RSD) พบวามีคาเทากับ 1 % และสําหรับ
การทวนซ้ําของวิธีวิเคราะห ทําการทดลองตรวจวัดแคปไซซินค
วามเขมขน 50 mg/kg จํานวน 7 ซ้ํา โดยเปลี่ยนผูทดลอง และ
เปลี่ ย นเวลาทดลอง ผลการทดลองพบว า มี ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานสัม พั ทธ พบวา มี คา เท า กั บ 3 % จากผลการทดลอง
ขางตนสามารถสรุปไดวาวิธีวิเคราะหนี้มีความเที่ยงสูง เนื่องจาก
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่ไดมีคานอยกวาเกณฑกําหนด
(เกณฑสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ = 5) (Taverniers et al.,
2004)

ผลการหาเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา
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รูปที่ 4

การเกิดปฏิกิริยาระหวางแคปไซซินกับดรดฟอสโฟโมลิดิก ในสภาวะเปนเบส การเกิดผลิตภัณฑเปลี่ยนสีเปนสีเขียวอม
น้ําเงิน (ก) และคาการดูดกลืนแสงที่ความเขมขนของแคปไซซินตางๆ (ข)

ความแมนของวิธีวิเคราะห (Accuracy)
ศึ กษาความแม นของวิธีโ ดยการหาเปอรเซนตการได
กลั บ คื น (% Recovery) โดยเติ ม สารละลายมาตรฐานแคปไซซินลงในตัวอยางพริก วัดคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางพริก
กอนและหลังเติมสารละลายมาตรฐานแคปไซซิน พบวาคาการได
กลับคืนของวิธีนี้อยูในชวง 80-100 % ดังตารางที่ 1 ซึ่งอยูในชวง
เกณฑกําหนด (Taverniers et al., 2004) แสดงวาวิธีนี้มีความ
ตารางที่ 1

แมนสูง มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการตรวจหาแคปไซซิน
ในตัวอยางจริงได
ชวงความเปนเสนตรง (Linear range) การศึกษาหา
ชวงความเปนเสนตรงของวิธีวิเคราะหทําการทดลองโดยตรวจวัด
สารละลายมาตรฐานแคปไซซิน ที่ ค วามเข ม ข น ถึ ง 70 mg/kg
พบวาใหชวงความเปนเสนตรง ที่ความเขมขน 2-40 mg/kg ให
คาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.997 ดังรูปที่ 5

ผลการศึกษาความแมนของวิธีวิเคราะหโดยการศึกษาเปอรเซนตการไดกลับคืน

ตัวอยาง

สารละลายมาตรฐาน (mg/kg)

1
2
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10
20

ความเขมขนแคปไซซิน (mg/kg)
กอนเติม
หลังเติม
12
17
29
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ค่าการดูดกลืนแสง
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รูปที่ 5

ชวงความเปนเสนตรงของวิธวี เิ คราะหสําหรับตรวจวัดแคปไซซิน

เปอรเซนตการไดกลับคืน
100
80
80

งานวิจัย
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ขี ดจํากัดการตรวจวัด (Detection limit) ขีดจํากัด
การตรวจวั ด ของวิ ธี หาได จ ากตรวจวั ด สารละลายแบลงค
(ฟอสเฟตบั ฟ เฟอร) จํา นวน 7 ครั้ง นํ า คา การดูดกลืนที่ได ไป
คํา นวณหาขี ด จํ า กั ดการตรวจวั ด โดยใชสูต ร
(SD = สว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน, m = ความชั น ของกราฟมาตรฐาน)
(Taverniers et al., 2004) ผลการทดลองพบวาวิธนี มี้ ีคาขีดจํากัด
การตรวจวัดที่ความเขมขน 2 mg/kg
การวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในตัวอยางพริกที่
ปลูกในจังหวัดนครราชสีมา ได สุ ม เก็ บ ตั ว อย า งพริ ก ผลดิ บ
ตารางที่ 2
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(สีเขียว) และผลสุก (สีแดง) ที่ปลูกในจังหวัดนครราชสีมา ในชวง
เดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2559 ทั้งหมด 13 ตัวอยาง ซึ่งมีสาย
พันธุที่แตกตางกัน ไดแก พริกขาวพุม พริกจินดา พริกสม พริก
ซุปเปอรฮอต พริกชี้ฟา พริกขี้นก พริกไสปลาไหล พริกกระเหรี่ยง
พริกหอม พริกขาวนอย พริกขี้หนู พริกขาวพุม และพริกเขียวบาน
นํา ตัว อยา งมาสกั ดและวิเ คราะห ห าปริ มาณแคปไซซิน โดยวิธี
ขางตน ผลการทดลองเปนดังตารางที่ 2 ผลจากการวิจัย พบวา
พริก ผลสุก ของทุก สายพัน ธุมีป ริ ม าณของแคปไซซินมากกว า
พริกผลดิบ และปริ มาณแคปไซซินขึ้น อยู กับสายพั นธุข องพริก

ปริมาณแคปไซซินในพริกสายพันธุตางๆ
ตัวอยาง
พริกขาวพุม
พริกจินดา
พริกสม
พริกซุปเปอรฮอต
พริกชี้ฟา
พริกขี้นก
พริกไสปลาไหล
พริกกระเหรี่ยง
พริกหอม
พริกขาวนอย
พริกขี้หนู
พริกขี้หนูขาว
พริกเขียวบาน

ปริมาณแคปไซซิน (mg/kg) (n=3)
พริกผลดิบ
22±3.2
155±2.6
155±2.1
212±2.1
146±1.2
247±3.0
261±1.5
255±2.2
283±1.6
307±1.4
250±0.9
211±3.1
157±2.3

สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีวิเคราะหหาปริมาณแคปไซซินในพริก โดยเทคนิคสเปกโทรสโกป อาศัยการเกิดปฏิกิริยากับ
กรดฟอสโฟโมลิบ ดิ ก ได ส ารละลายสีน้ํ า เงิ น ตรวจวั ด คา การ
ดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิเตอร ผลการทดลองพบวาวิธนี ี้ มีขอดี คือ เปนวิธีที่งาย
มีความเที่ ยงและความแมนสูงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
การวิเคราะหในตัวอยางพริกไดจริง พบวา พริก ผลสุก ของทุก
สายพัน ธุ มี ป ริม าณของแคปไซซิน มากกวา พริก ผลดิบ และ
ปริม าณแคปไซซินขึ้น อยูกั บ สายพัน ธุข องพริก การทราบขอมูล
ของปริมาณแคปไซซินของพริกสายพันธุตางๆ มีประโยชน เชน
การเก็บเกี่ยวพริกควรเก็บพริกในระยะเวลาที่ผลพริกสุก เพื่อการ

พริกผลสุก
1949±1.1
2834±0.4
1908±0.8
3832±0.5
2528±0.9
3472±0.8
3302±1.2
2804±2.8
3115±2.1
3743±1.9
3570±1.8
3294±2.5
4517±2.8

ปรับ ปรุง สายพัน ธุพ ริก ปริ ม าณแคปไซซิน เปน ปจ จัย กํา หนด
ราคาซื้อขายของพริก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอขอบคุณภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่สนับสนุนเครื่องมือและสถานที่สําหรับทํางาน
วิจัย

776

KKU Science Journal Volume 46 Number 4

เอกสารอางอิง
จานุ ลั ก ษณ ขนบดี. (2551). การรวบรวมและศึก ษาพั น ธุ พ ริก พื้ น เมื อ ง
จ.ตาก. วารสารวิทยาศาสตรการเกษตร 39: 254-256.
พีชณิตดา ธารานุกูล ยุวลักษณ ผายดี ศรีนวล สุราษฎร และจิระ อะสุรนิ ทร.
(2557). การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินรวนเหนียว
ในพื้นที่ป ลูก พริก จังหวัดนครราชสีมา. แก นเกษตร 42: 422429.
Amruthraj N.J., Raj P., Lebel A. (2014a). Impact of Organic Solvents
in the Extraction Efficiency of Therapeutic Analogue
Capsaicin from Capsicum chinense Bhut Jolokia Fruits.
International Journal of Pharmaceutical and Clinical
Research 6: 159-164.
Amruthraj N. J, Preetam Raj. J. P, Antoine Lebel. L. ( 2014b) .
Comparative Study on the Extraction of Capsaicinoids
from Capsicum chinese and their Analysis by
Phosphomolybdic Acid Reduction and HPLC.
International Journal of Pharmaceutical Sciences
Review and Research 28: 247-252.
Cisneros- Pineda O. , Torres- Tapia L. W. , Gutie´rrez- Pacheco L. C.
Contreras- Martı´n F. , Gonza´lez- Estrada T. , PerazaSa´nchez S. R. ( 2007) . Capsaicinoids quantification in
chili peppers cultivated in the state of Yucatan, Mexico.
Food Chemistry 104: 1755–1760.
Juangsamoot, J. , Ruangviriyachai, C. , Techawongstien, S. ,
Chanthai, S. ( 2012) . Determination of capsaicin and
dihydrocapsaicin in some hot chilli varieties by RPHPLC- PDA after magnetic stirring extraction and clean
up with C18 cartridge. International Food Research

Research

Kehie M. , Kumaria S. , Tandon P. ( 2013) . In vitro plantlet
regeneration from cotyledon segments of Capsicum
chinense Jacq. cv. Naga King Chili, and determination
of capsaicin content in fruits of in vitro propagated
plants by High Performance Liquid Chromatography.
Scientia Horticulturae 164: 1–8.
Pandhair V., Sharma S. (2008). Accumulation of Capsaicin in Seed,
Pericarp and Placenta of Capsicum annuum L Fruit.
Journal Plant Biochemistry & Biotechnology 17: 23-27.
Reyes- Escogido M. L. , Gonzalez- Mondragon E. G. , VazquezTzompantzi E. (2011). Chemical and Pharmacological
Aspects of Capsaicin. Molecules 16: 1253-1270.
Scoville W. L. ( 1912) . Note on capsicums. The Journal of the
American Pharmaceutical Association 1: 453-454.
Suzuki T. , Iwai K. ( 1984) . Constituents of Red Pepper Species:
Chemistry, Biochemistry, Pharmacology, and food
Science of the Pungent Principle of Capsicum Species.
The Alkaloids: Chemistry and Pharmacology 23: 227–
299.
Taverniers I., Loose M.D., Bockstaele E.V. (2004). Trends in quality
in the analytical laboratory. II. Analytical method
validation and quality assurance. Trends in Analytical
Chemistry 23: 535-552.
Weaver K.M. , Luker R.G. , Neale M.E. (1984). Rapid quality control
procedure for the determination of Scoville heat units
and the detection of chillies in black pepper, via highperformance liquid chromatography. Journal of
Chromatography A 301: 288-291.

Journal 19: 1217-1226.


