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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีDมวี ตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์ ค่าความเผ็ดรวมและค่าดัชนีความ
เผ็ดตามระยะการสุกแก่ของผลพริก ได้แก่ พริกดิบ (สีเขียว) พริกสุก (สีแดง) และพริกแห้งในพริกสายพันธุ์ต่างๆ ทีน ิยม
ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุห์ วั เรือ พันธุท์ องดํา พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท พันธุ์พริกช่อ และพันธุ์
จินดา โดยทําการสกัดสารแคปไซซินอยด์โดยวิธี Solvent extraction และวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี
เหลวสมรรถนะสูง โดยใช้ N-vanillylnonamide เป็นสารมาตรฐาน คํานวณและเปรียบเทียบปริมาณสารแคปไซซินอยด์ ค่า
ความเผ็ดรวม และค่าดัชนีความเผ็ดตามระยะการสุกแก่ของผลพริก โดยใช้สถิติ One Way ANOVA หรือ Kruskal-Wallis
งานวิจยั นีDได้ทาํ การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธโี ครมาโตกราฟฟีเหลวสมรรถนะสูง เพือหาปริมาณสาร
แคปไซซินอยด์ ทีค วามยาวคลืน 280 นาโนเมตร โดยใช้คอลัมน์รเี วอร์สเฟสชนิด C18 ระบบการวิเคราะห์เป็ นแบบไอโซ
เครติค ของ Acetonitrile : 1% Formic acid (45:55) ผลการศึกษาพบว่าพริกทุกสายพันธุ์และทุกระยะการสุกแก่ จะมีสาร
แคปไซซินอยด์ชนิดแคปไซซินในปริมาณมากทีส ุด ระยะการสุกแก่ของผลพริกมีผลต่อปริมาณแคปไซซินอยด์ พบว่า พริก
ดิบและพริกสุกจะพบความแตกต่างของปริมาณแคปไซซินอยด์ระหว่างสายพัน ธุ์อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติ (p<0.001)
อย่างไรก็ตามจะไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p=0.05) ของปริมาณแคปไซซินอยด์ระหว่างสายพันธุ์ในพริกแห้ง โดย
พบว่าพริกสายพันธุซ์ ุปเปอร์ฮอทมีค่าดัชนีความเผ็ดสูงทีส ุดในทุกระยะการสุกแก่ของผลคิดเป็น 55793.04, 58259.04 และ
48616.68 SHU ของพริกดิบ พริกสุกและพริกแห้ง ตามลําดับ อย่างไรก็ตามพบว่าหากพิจารณาความเผ็ดของพริกจากค่า
ความเผ็ดรวม พริกระยะดิบพันธุซ์ ุปเปอร์ฮอทจะมีค่าความเผ็ดรวมสูงทีส ุด คิดเป็ น 91526.40/กรัมนํDาหนักแห้ง รองลงมา
คือพันธุท์ องดํา และ พันธุห์ วั เรือ ตามลําดับ ในขณะทีพ ริกสุกและพริกแห้งพันธุห์ วั เรือจะมีค่าความเผ็ดรวมสูงทีส ุด คิดเป็ น
97474.77/กรัมนํDาหนักแห้ง และ 86094.70/กรัมนํDาหนักแห้ง ตามลําดับ
คําสําคัญ : พริก แคปไซซินอยด์ ค่าดัชนีความเผ็ด ค่าความเผ็ดรวม โครมาโตกราฟฟีเหลวสมรรถนะสูง
Abstract
The aim of this study was to determine and compare capsaicinoid levels, the total sensory values, and
Scoville heat units (SHU) at the raw, ripe, and dried stages of physiological maturity of five varieties of chilli. The
chilli was harvested in Ubon Ratchathani province and included Huarua, Thongdum, Superhot, Prikchaw, and
Jinda. The capsaicinoids were extracted and measured by high performance liquid chromatography (HPLC) with
N-vanillylnonamide as an external standard. The capsaicinoid quantities, total sensory values, and SHU were
calculated and comparisons were made between the different samples of chilli using one-way ANOVA or
Kruskal-Wallis. HPLC method was developed and validated for the determination of capsaicinoids at 280 nm UV
detection. The column was a C18 reversed phase and the mobile phase was Acetonitrile: 1% Formic acid
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(45:55) in isocratic system. The results showed that the quantities of capsaicinoid were affected by the stage of
maturity. At the raw and ripe stages, the average amounts of capsaicinoids in different varieties were
significantly different (p<0.001). At the dried stage, however, the average amounts of capsaicinoids in different
varieties were not significantly different (p=0.05). The Superhot variety showed the greatest number of SHU with
55793.04, 58259.04, and 48616.68 SHU for raw, ripe, and dried stages respectively. However, for the total
sensory value, the raw stage of the Superhot variety showed the greatest value with 91526.40/gram dry weight,
followed by Thongdum and Huarua respectively. For the ripe and dry stages, the Huarua variety showed the
greatest value of total sensory value with 97474.77/gram dry weight and 86094.70/gram dry weight respectively.
Keywords: Chilli, Capsaicinoids, Scoville heat units, Total sensory value, High performance liquid
chromatography
1. บทนํา
พ ริ ก เ ป็ น ผั ก ช นิ ด ห นึ ง ที มี ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
ชีวติ ประจําวันของคนไทย และยังเป็ นพืชทีมคี วามสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีก ด้ว ย เนื อ งจากพริก มี
หลายชนิดและมีความแตกต่างกันอย่างมากทังD ขนาดของ
ผล สีและรสชาติ คือมีขนาดของผลตังD แต่ขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ และมีรสชาติเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดเลยจนกระทัง
เผ็ดจัด คุณสมบัตทิ แี ตกต่างกันดังกล่าวทําให้ขอบเขตการ
ใช้ประโยชน์ ข องพริก ค่อ นข้างกว้างขวาง จึงได้มกี ารนํ า
พริกไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่ างๆ อย่างมากมาย เช่น ใช้
พริกในการประกอบอาหารประจําวัน หรือใช้ประโยชน์ ใน
ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเครืองปรุงแต่งรส เช่น
การแปรรูป เป็ น พริก แห้ง พริก ป่น นํD า พริก เผา พริก แกง
และซอสพริก เป็ นต้น ซึงในปจั จุบนั พริกได้เป็ นพืชผักเพือ
การส่งออกทีสําคัญ โดยส่งออกทังD ในรูปของพริก สดและ
พริก แห้ง นอกจากนีD พ ริก ยัง ถู ก นํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ท าง
การแพทย์ โดยใช้สารทีสกัดได้จากพริกเป็ นส่วนผสมของ
ยาต่างๆ ทังD ยารับประทานและยาทาภายนอกร่างกาย เช่น
ยาทีช่ ว ยให้เ จริญ อาหาร ยาขับ ลม ยาขับ ป สั สาวะ แก้
ไข้ ห วัด แก้ โ รคผิ ว หนั ง ยาบรรเทาอาการปวดเมือ ย
กล้ามเนืDอ และยาบรรเทาอาการปวดไขข้อ เป็นต้น [1]
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นแหล่งทีมกี ารปลูกพริกมาก
ทีส ุดแหล่งหนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พันธุ์ที
มีการปลูกได้แก่ พันธุเ์ ขียว พันธุห์ วั เรือ พันธุด์ ําอินโด พันธุ์
จินดา พันธุช์ ่อไสว พันธุท์ องดํา พันธุย์ อดสน พันธุ์ซุปเปอร์
ฮอท แม้จะมีการศึกษาเพือ วิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินอยด์
ในพริ ก พัน ธุ์ ต่ า งๆ มาบ้ า งแล้ ว แต่ ย ัง ไม่ ม ีก ารศึก ษา
เปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ด
ตามระยะการสุกแก่ของผล ได้แก่ พริกดิบ (สีเขียว) พริกสุก

(สีแ ดง) และพริกแห้ง ซึงปริมาณแคปไซซิน อยด์ในพริก
ตามระยะการสุ ก แก่ ข องผลนั Dน เป็ น ข้อ มู ล เบืDอ งต้ น ทีม ี
ประโยชน์ ในการกําหนดระยะเวลาการเก็บเกีย วผลผลิต ให้
ได้ปริมาณแคปไซซินอยด์ทเี หมาะสม เพือให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ แ ปรรู ป ทังD ภาคอุ ต สาหกรรมและ
ทางการแพทย์ เป็ นการควบคุมคุณภาพผลผลิต และการ
เพิม มูลค่าของผลผลิต
Pearson [2] ได้รายงานไว้ว่า พริกเป็ นแหล่งวิตามิน
เอ และวิต ามินบีคอมเพล็ก ในปริมาณทีสูงในพริกป่นจะมี
วิตามินเอระหว่าง 3,350-6,165 หน่ วยสากล และในปาปริกาผงมีว ิต ามิน เอระหว่ า ง 3,350-4,915 หน่ ว ยสากล
นอกจากองค์ป ระกอบทีส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ดัง กล่ า วแล้ว พริก ยัง มีส ารทีใ ห้ส ีแ ละสารให้ค วามเผ็ ด
(Capsaicinoids) ซึ ง เป็ น สารประกอบหลัก ที ใ ช้กํ า หนด
มาตรฐานสินค้าจากพริกและผลิตภัณฑ์จากพริก นอกจากนีD
ยังใช้เป็นข้อมูลเพือ กําหนดราคาสินค้าดังกล่าวด้วย
ส า ร ที ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ก ลิ น แ ล ะ ค ว า ม เ ผ็ ด ร้ อ น คื อ
แคปไซซินอยด์ (capsaicinoids) ซึง ประกอบด้วยสารต่างๆ
ได้แ ก่ แคปไซซิน (capsaicin) ไดไฮโดรแคปไซซิน
(dihydrocapsaicin) น อ ร์ ไ ด ไ ฮ โ ด ร แ ค ป ไ ซ ซิ น
(nordihydrocapsaicin) โฮโมแคปไซซิน (homocapsaicin)
โฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน (homodihydrocapsaicin) โนนา
โนอิคแอซิดวานิลลิ เอมายด์ (nonanoic acid vanillylamide)
เดคาโนอิ ค แอซิ ด วานิ ล ิล เอมายด์ (decanoic acid
vanillylamide) ในผลพริ ก มี ป ริ ม าณสารให้ ค วามเผ็ ด
แตกต่างกันไป และสูตรโครงสร้างของสารเหล่านีDแสดงใน
ตารางที 1
การกระจายตัวของแคปไซซินในพริกนันD ไม่สมําเสมอ
ทัวทั
 งD ผล แต่จะกระจายตัวอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของผลพริกใน
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ปริมาณทีแตกต่ างกัน โดยจะพบมากในส่ว นของเนืDอเยือ
ชันD ในทีติด กับ ไส้ก ลางซึง มีป ริม าณแคปไซซิน สูง ถึง 89
เปอร์เซ็นต์ข องปริมาณสารเผ็ดทังD หมดในผลพริก [3] แต่
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Maga [4] พบว่าระยะแก่
ของผลพริกเกีย วข้องกับปริมาณสารแคปไซซินในผลพริก
โดยจะพบสารแคปไซซินในผลพริกน้อยมากในระยะทีเ ป็ น
ผลอ่ อน แต่ปริมาณสารแคปไซซินจะเพิมขึนD มากกว่า 50
เปอร์เซ็นต์ในระยะผลแก่และได้รายงานอีกว่า ปริมาณสาร
แคปไซซินในผลพริกจะแตกต่างกันมากน้อยตามปจั จัยของ
สภาพอากาศ พันธุ์ แหล่งปลูก ระยะแก่ และส่วนต่างๆ ของ
ผลพริกอีกด้วย
งานวิจยั นีDทาํ การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซิ
นอยด์ ค่าความเผ็ดรวมและค่าดัชนีความเผ็ดในพริกสาย

พัน ธุ์ต่ างๆ ตามระยะการสุ ก แก่ ข องผล ซึง จะเป็ น ข้อ มูล
เบือD งต้นทีม ปี ระโยชน์ในการกําหนดระยะเวลาการเก็บเกีย ว
ผลผลิต เพือ ให้ไ ด้ปริมาณแคปไซซิน อยด์ทเี หมาะสมต่ อ
การนํ าไปใช้ในการผลิต และส่งออก เป็ น การส่งเสริมการ
ผลิตออกสู่ท้องตลาด ดังนันD เนืDอหาทีเกียวข้องในรายงาน
การศึกษาวิจยั นีDประกอบด้วย การตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธวี เิ คราะห์หาปริมาณแคปไซซินอยด์โดยเทคนิคโคร
มาโตรกราฟฟี เหลวสมรรถนะสูง วิธกี ารสกัดสารแคปไซซิ
นอยด์ การวิเ คราะห์แ ละเปรีย บเทีย บปริม าณแคปไซซิ
นอยด์ ค่าความเผ็ดรวมและค่าดัชนีความเผ็ดในพริกสาย
พันธุต์ ่างๆ ตามระยะการสุกแก่ของผล

ตารางทีD 1. สูตรโครงสร้างของสารให้ความเผ็ดในพริก

สูตรโครงสร้าง
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4-CO-R
(CH3)2CH(CH2)6-CO-R
(CH3)2CH(CH2)5-CO-R
(CH3)2CH(CH2)9-CO-R
(CH3)2CHCH=CH(CH2)5-CO-R
CH3(CH2)7-CO-R
CH3(CH2)8-CO-R

ชืDอทางเคมี
Capsaicin
Dihydrocapsaicin
Nordihydrocapsaicin
Homodihydrocapsaicin
Homocapsaicin
Nonanoic acid vanillylamide
Decanoic acid vanillylamide

ปริ มาณ
(% ของปริมาณสารเผ็ดทังK หมด)
61
22
7
1
1
1
1.5

ทีม า : Salzer และคณะ [5]
2. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
2.1 วัตถุดิบ
ตัวอย่างพริกทีใ ช้ในการวิจยั เป็นพริกทีน ิยมปลูก
ในพืDนทีจ งั หวัดอุบลราชธานี ซึงประกอบด้วย 5 สายพันธุ์
ได้แก่ พริกพันธุ์ทองดํา (บ้านนกแต่แต้ อําเภอเมือง) พริก
พัน ธุ์ห วั เรือ (บ้านหัว เรือ อําเภอเมือ ง) พริกพันธุ์จนิ ดา
(บ้านดอนแดง อําเภอม่วงสามสิบ) พริกพันธุ์พริกช่อ (บ้าน
หนองฮาง อําเภอม่วงสามสิบ) พริก พันธุ์ซุ ปเปอร์ฮ อท
(บ้านหัวเรือ อําเภอเมือง) การเตรียมตัวอย่างพริกในแต่ละ
พันธุจ์ ะแบ่งเป็ น 3 ระยะตามการสุกแก่ของผล คือ พริกดิบ
(สีเขียว) พริกสุก (สีแดง) และพริกแห้ง

พริกดิบ (สีเขียว) พริกสุก (สีแดง) จะนําไปอบให้แห้ง
ทีอ ุณหภูม ิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 5 วัน พริก
แห้ง จะนําพริกสุกไปตากแดด โดยจะตากในตอนเช้าและ
เก็บในตอนเย็นทุกวันจนพริกนันD แห้ง ใช้เวลาประมาณ 7-8
วัน หลังจากนันD นําพริกทังD หมดแยกเก็บในถุงพลาสติกทีป ิด
สนิท แห้ง ไม่มคี วามชืนD เพือ รอการสกัด
2.2 สารเคมี และเครือ งมือ/อุปกรณ์
สารมาตรฐาน N-vanillylnonamide จากบริษัท
Sigma Chemicals. (St. Louis, MO, USA)
สารเคมี ได้แก่ 95% Ethanol (HPLC grade),
Formic acid (reagent grade), Acetonitrile (HPLC
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grade) จากบริษัท Sigma-Aldrich (Deisenhofen,
Germany) นํDา (H2O, HPLC grade)
2.3 การสกัดสารแคปไซซิ นอยด์
การวิจยั นีDใช้วธิ กี ารสกัดสารแคปไซซินอยด์จากสาร
ตัวอย่างตามวิธกี ารของ Hoffman และคณะ [6] ชังผงพริ

ก
แห้งทีบ ดละเอียดอย่างถูกต้องจํานวน 12.5 กรัม ใส่ในขวด
ก้น กลมขนาด 250 มิล ลิล ิต ร ปิ เปต 95% เอทานอล
ปริมาตร 100 มิลลิลติ รใส่ในขวดก้นกลมทีมผี งพริกอยู่
นํ าไปชังนํ
 D าหนัก และบัน ทึก ค่านํD าหนัก ทีไ ด้อ ย่างละเอีย ด
แล้วนํ าไปสกัดทีอ ุณหภูม ิ 75°C เป็ นเวลา 5 ชัวโมง

เมือ
ครบเวลาปล่อยทิงD ไว้ให้เย็นเพือ ตกตะกอน นําไปชังนํ
 Dาหนัก
อีกครังD หากค่านํD าหนักทีได้น้อยกว่าค่านํD าหนักทีบนั ทึกใน
ตอนก่อนการสกัด ให้เติม 95% เอทานอลจนได้นDําหนักเท่า
เดิม หรือถ้านํDาหนักทีไ ด้มากกว่าทีช งไว้
ั  ให้นําไประเหยใน
ตู้ดูดอากาศเพือ ให้ต ัวทําละลายระเหยออกจนได้นDํ าหนัก
ตามต้อ งการ จากนันD กรองสารละลายทีไ ด้ผ่านกระดาษ
กรองขนาด 0.45 µm นํ าสารละลายใสทีก รองได้ ไป
วิเคราะห์ห าปริมาณแคปไซซินอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโต
กราฟฟี แบบของเหลวสมรรถนะสูง (high performance
liquid chromatography, HPLC) ต่อไป โดยทําการทดลอง
ซํDา 3 ครังD กรณีทไี ม่สามารถนําสารสกัดไปวิเคราะห์ได้ทนั ที
ให้ปิดปากขวดด้วยพาราฟิ นแล้วเก็บสารละลายไว้ในตู้เย็น
อุณหภูม ิ 2-8° C
2.4 ระบบโครมาโตกราฟฟี เหลวสมรรถนะสูง
(HPLC)
ระบบ HPLC ทีใ ช้ในการทดลอง คือ Shimadzu
LC-10 Series (Shimadzu, Co. Japan) ควบคุมด้วย
binary gradient pump LC-10AD ประกอบด้วย 100 µl
injection loop, autosampler SIL-10A, Degasser DGU14A, Autoinjector SIL-10AD, UV-Vis spectrometric
detector SPD-10A, และ System controller SCL-10A
คอลัมน์ HPLC คือ Reversed phase C18 รุ่น Water
Symmetry® อนุ ภาค 5µm ขนาดคอลัมน์ 3.9 x 150 mm
I.D. ระบบการวิเ คราะห์ เ ป็ น แบบไอโซเครติ ค ของ
Acetonitrile:1% Formic acid (45:55) อัตราการไหล:1
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ml/min ปริมาตรฉีด:20 µl ตรวจวัดด้วยระบบ ultraviolet
spectroscopy ทีค วามยาวคลืน 280 nm
3. ผลการวิ จยั
งานวิจ ัย นีD ไ ด้ ทํ า การพัฒ นาและตรวจสอบความ
ถูกต้องของวิธโี ครมาโตกราฟฟี เหลวสมรรถนะสูง เพือหา
ปริมาณสารแคปไซซิน อยด์ ทีค วามยาวคลืน 280 นาโน
เมตร โดยใช้ค อลัมน์ ร ีเวอร์ส เฟสชนิด C18 ระบบการ
วิเ คราะห์ เ ป็ น แบบไอโซเครติค ของ Acetonitrile :
1%Formic acid (45:55) ให้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ในช่ว งความเข้มข้น 38-500 ไมโครกรัมต่ อ มิล ลิล ิต ร ค่ า
สัม ประสิท ธิค วามสัมพัน ธ์ (r2) ที 0.9999 ความแม่น ยํา
ภายในวันเดียวกันและระหว่างวัน (%RSD) คิดเป็ นร้อยละ
0.92 และ 0.89 ตามลําดับ ความถูกต้องภายในวันเดียวกัน
และระหว่างวัน (%Recovery) คิดเป็ นร้อยละ 98.55 และ
100.25 ตามลําดับ จากวิธวี เิ คราะห์ทพี ฒ
ั นาขึนD นีD สามารถ
แ ย ก ส า ร สํ า คั ญ ใ น พ ริ ก ไ ด้ แ ก่ capsaicin,
nordihydrocapsaicin, และ dihydrocapsaicin ออกจากกัน
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที 1
3.1 ปริ มาณสารแคปไซซิ นอยด์
ในการวิจ ัย นีD ใ ช้ N-vanillylnonamide เป็ น สาร
มาตรฐานเพือการเทียบหาปริมาณสารแคปไซซินอยด์ใน
สารตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับ response factors ของ
แคปไซซินอยด์แต่ละชนิด (ตารางที 2) ตามวิธกี ารทดสอบ
ของ Hoffman และคณะ [6] สารสกัดแคปไซซินอยด์จากผล
พริกดิบ (สีเขียว) พริกสุก (สีแดง) และพริกแห้ง ทีไ ด้จากวิธี
Solvent extraction จากพริกจํานวน 5 สายพัน ธุ์ คือ
ทองดํา หัวเรือ จิน ดา พริกช่อ และ ซุ ปเปอร์ฮอท รวมได้
สารสกัดจํานวน 15 ตัวอย่าง พบว่าปริมาณสารเผ็ดชนิด
capsaicin มากทีส ุดในพริกทุกสายพันธุแ์ ละทุกระยะการสุก
แก่ โดยมีปริมาณ capsaicin อยู่ระหว่าง 2.00 ถึง 3.88
มิล ลิก รัม /กรัม ของนํD า หนั ก แห้ง ปริม าณสารเผ็ด ทีพ บ
รองลงมาคือ dihydrocapsaicin และ nordihydrocapsaicin
ตามลําดับ (ตารางที 3)

10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 13 ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน 2554

รูปทีD 1. โครมาโตแกรมของ A: สารมาตรฐาน N-vanillylnonamide (RT = 8.73 นาที), B: สารแคปไซซินอยด์ในพริก (NC:
Nordihydrocapsaicin, RT= 8.13 นาที; C: Capsaicin, RT= 8.96 นาที; DC: Dihydrocapsaicin, RT= 13.56
นาที)
ตารางทีD 2 Response Factors ของแคปไซซินอยด์แต่ละชนิด
Capsaicinoids
N-vanillyl-n-nonamide
nordihydrocapsaicin
capsaicin
dihydrocapsaicin

Response Factors
1.00
0.98
0.89
0.93

Linear Range, µg
0.5-372
0.5-99
0.6-49
0.5-83

ตารางทีD 3 ปริมาณสารแคปไซซินอยด์แต่ละชนิดในพริกสายพันธุต์ ่างๆ
ลําดับทีD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พันธุ์
พริ ก
ทองดํา

หัวเรือ

จินดา

พริกช่อ
ซุปเปอร์
ฮอท

ปริ มาณสารสําคัญ (mg/g dry weight)

ระยะความสุก
แก่

Nordihydrocapsaicin

Capsaicin

Dihydrocapsaicin

พริกดิบ
พริกสุก
พริกแห้ง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแห้ง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแห้ง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแห้ง
พริกดิบ
พริกสุก
พริกแห้ง

0.38
0.36
0.52
0.41
0.43
0.48
0.38
0.35
0.45
0.65
0.51
0.46
0.33
0.34
0.28

2.79
2.35
2.77
2.46
3.49
3.05
2.01
2.61
2.38
2.00
2.21
2.45
3.72
3.88
3.24

1.80
1.64
1.90
2.06
2.32
2.02
1.39
1.23
1.17
1.80
1.53
1.67
1.77
1.83
1.51

ปริ มาณสาร
แคปไซซิ นอยด์รวม
(mg/g dry weight)
4.97
4.35
5.19
4.93
6.24
5.55
3.78
4.19
4.00
4.45
4.25
4.58
5.82
6.05
5.03
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3.2 ค่าความเผ็ดรวม (Total sensory value) และค่า
ดัชนี ความเผ็ด (Scoville Heat Units, SHU)
ค่าความเผ็ดรวมสามารถคํานวณได้จากผลรวม
ของค่าความเผ็ดของสารแคปไซซินอยด์ทงั D สามชนิด โดย
ค่าความเผ็ดของ Nordihydrocapsaicin = 9.3 x 106/กรัม,
Capsaicin = 16.1 x 106/กรัม, และ Dihydrocapsaicin =
16.1 x 106/กรัม ตามลําดับ สําหรับค่าดัชนีความเผ็ด
(Scoville Heat Units, SHU) จะคํานวณจากปริมาณของ
สารเผ็ด capsaicin เท่านันD จากสูตร ค่าดัช นีค วามเผ็ด
(SHU) = ปริมาณ capsaicin (%dry weight) x 150,000 [6]
จากการทดลองพบว่าหากพิจารณาความเผ็ดของพริกจาก
ค่าความเผ็ดรวม เมือ เปรียบเทียบค่าความเผ็ดของพริกทังD
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5 สายพันธุ์พบว่า ในระยะพริกดิบ พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท
จะมีค่ า ความเผ็ ด รวมสู ง ทีสุ ด คิด เป็ น 91526.40/กรัม
นํD าหนัก แห้ง รองลงมาคือ พัน ธุ์ท องดํา และ พัน ธุ์ห วั เรือ
ตามลําดับ ในขณะทีพ ริกสุกและพริกแห้งพันธุห์ วั เรือจะมีค่า
ความเผ็ดรวมสูงทีสุด คิดเป็ น 97474.77/กรัมนํDาหนักแห้ง
และ 86094.70/กรัม นํD า หนั ก แห้ ง ตามลํ า ดับ แต่ ห าก
พิจารณาค่าความเผ็ดของพริกจากค่าดัชนีความเผ็ด พบว่า
พริกสายพันธุซ์ ุปเปอร์ฮอทจะมีค่าดัชนีความเผ็ดสูงทีส ุดทังD
ในระยะพริกดิบ พริกสุกและพริกแห้ง โดยค่าดัชนีความเผ็ด
คิดเป็ น 55793.04 SHU, 58259.04 SHU และ 48616.68
SHU ตามลําดับ (รูปที 2) ซึงอยู่ในช่วง 35,000 – 70,000
SHU จึงจัดอยู่ในกลุ่มพริกทีม คี วามเผ็ดสูง [7]

รูปทีD 2. บน: ค่าความเผ็ดรวม (Total sensory value) ของพริกสายพันธุต์ ่างๆตามระยะการสุกแก่
ล่าง: ค่าดัชนีความเผ็ด (Scoville Heat Units) ของพริกสายพันธุต์ ่างๆตามระยะการสุกแก่
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4. สรุปและเสนอแนะ
งานวิจยั นีDได้ทาํ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณ
สารแคปไซซินอยด์ตามระยะการสุกแก่ของผล ได้แก่ พริก
ดิบ (สีเขียว) พริกสุก (สีแดง) และพริกแห้งในพริกสายพันธุ์
ต่ า งๆ ที ป ลู ก แ ล ะ ส่ งอ อ ก ใ น จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ประกอบด้วยพริกพันธุ์หวั เรือ พันธุ์ทองดํา พัน ธุ์ซุปเปอร์
ฮอท พันธุ์พริกช่อ และพันธุ์จนิ ดา โดยใช้เทคนิคโครมาโต
กราฟฟี เหลวสมรรถนะสูง ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคปไซ
ซินอยด์แต่ละชนิดพบว่า สารเผ็ดทีม ปี ริมาณสูงสุดในพริก
ทุ ก ส ายพั น ธุ์ แ ละ ทุ ก ระย ะก ารสุ ก แ ก่ คื อ capsaicin
รองลงมาคือ dihydrocapsaicin และ nordihydrocapsaicin
ตามลําดับ
ค่าความเผ็ดรวมซึงคํานวณได้จากปริมาณของแคป
ไซซิน อยด์ท งั D สามชนิด คือ capsaicin, dihydrocapsaicin
และ nordihydrocapsaicin พบว่ า ให้ผ ลการทดสอบที
แตกต่างจากค่าดัชนีความเผ็ด โดยพบว่าในระยะดิบพริก
พันธุซ์ ุปเปอร์ฮอทมีค่าความเผ็ดรวมสูงสุด ส่วนในระยะสุก
และระยะแห้งนันD พริกพันธุ์หวั เรือมีค่าความเผ็ดรวมสูงสุด
ทังD นีDเนือ งจากพริก พันธุ์หวั เรือ ในระยะสุก และระยะแห้งมี
แคปไซซินอยด์ชนิด dihydrocapsaicin ในปริมาณสูง โดยมี
ปริมาณสูงทีสุดเมือเทียบกับพริกต่างสายพันธุ์อีก 4 ชนิ ด
สัดส่วนของ capsaicin: dihydrocapsaicin ของพริกพันธุ์
หัวเรือทังD ระยะสุกและแห้งคิดเป็น 1: 0.66 ในขณะทีส ดั ส่วน
ดังกล่าวในพริกซุปเปอร์ฮอทมีเพียง 1: 0.47 ทังD สองระยะ
ดังนันD เมือนํ าค่าความเผ็ดของ dihydrocapsaicin มาร่วม
พิจารณาค่าความเผ็ดด้ว ย จึงทําให้พ ริก พัน ธุ์ห วั เรือ มีค่า
ความเผ็ดรวมสูงทีสุดในระยะสุกและระยะแห้ง แม้ว่าพริก
พันธุ์หวั เรือจะมีปริมาณ capsaicin น้อยกว่าพันธุ์ซุปเปอร์
ฮอทก็ตาม
โดยทัวไปแล้

ว พริก แห้งจะมีปริมาณสารเผ็ดและค่า
ความเผ็ดตํากว่าพริกสุกในสายพันธุเ์ ดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจยั พบว่า พริกแห้งของพันธุ์ทองดําและพันธุ์พริก
ช่อ มีปริมาณสารเผ็ดและค่าความเผ็ดสูงกว่าพริก สุก ของ
สายพันธุต์ น อาจเนืองมาจากพริกทังD สองสายพันธุ์มขี นาด
ผลค่ อ นข้ า งใหญ่ ทํ า ให้ นDํ า ในเซลล์ ม ี ป ริ ม าณสู ง ซึ ง มี
ผลกระทบทําให้ปริมาณ capsaicin ในผลมีปริมาณน้อยลง
[8] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Estrada และคณะ [9] ที
รายงานถึงผลของปริมาณนํDาในเซลล์ต่อปริมาณ capsaicin
โดยพริกทีอยู่ในสภาพขาดนํDาจะมีปริมาณ capsaicin สูง
กว่าสภาพปกติ จึงทําให้พริกทีม ผี ลขนาดใหญ่มสี ดั ส่วนของ
แคปไซซินน้อยกว่าพริกทีม ผี ลเรียวเล็ก [10]

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินอยด์ตามระยะการ
สุก แก่ข องผลในพริก สายพัน ธุ์เดีย วกัน พบว่า พริก พัน ธุ์
ทองดํา พันธุ์ห วั เรือ และพัน ธุ์พ ริก ช่อ มีปริมาณแคปไซซิ
นอยด์ ต ามระยะการสุ ก แก่ ข องผลแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิติ (p<0.001, p<0.001, p=0.004
ตามลําดับ) ส่วนพริกพันธุจ์ นิ ดาและซุปเปอร์ฮอท มีปริมาณ
แคปไซซิ น อยด์ ต ามระยะการสุ ก แก่ ข องผลไม่ ม ีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.05)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินอยด์ตามระยะการ
สุกแก่ของผล ได้แก่ พริกดิบ (สีเขียว) พริกสุก (สีแดง) และ
พริกแห้งในพริกต่างสายพันธุ์ พบว่า พริกดิบและพริกสุกมี
ปริมาณแคปไซซินอยด์แตกต่างกันระหว่างสายพันธุอ์ ย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001 ทังD 2 ระยะ) โดยในระยะที
เป็ น พริก ดิบ พริก พัน ธุ์ซุ ป เปอร์ฮ อทมีป ริม าณแคปไซซิ
นอยด์มากทีส ุด (คิดเป็ น 5.83 มิลลิกรัม/กรัม) และในระยะ
ทีเ ป็นพริกสุกนันD พริกพันธุ์หวั เรือมีปริมาณแคปไซซินอยด์
มากทีส ุด (คิดเป็ น 6.23 มิลลิกรัม/กรัม) ส่วนในระยะทีเ ป็ น
พริกแห้ง พบว่าปริมาณแคปไซซินอยด์ระหว่างสายพันธุ์ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.05)
อย่างไรก็ตาม พบว่า สภาพแวดล้อม การดูแลรักษา
แหล่งปลูก และฤดูกาลทีป ลูก อาจทําให้ความเผ็ดของพริก
เปลียนแปลงได้ ซึงในการศึกษาครังD นีDไม่ได้มกี ารควบคุม
ปจั จัยดังกล่าว ดังนันD ควรมีการศึกษาเพิมเติมและทําการ
ควบคุมปจั จัยต่างๆ ข้างต้น เพือลดปจั จัยทีจะมีผลกระทบ
ต่ อ การสร้า งแคปไซซิน อยด์ ซึง จะทํ า ให้ก ารวิเ คราะห์
เปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์ในระยะการสุกแก่ของ
พริก สายพัน ธุ์ต่ า งๆ มีค วามถู ก ต้อ งและแม่น ยํา มากขึDน
อย่ า งไรก็ต ามขันD ตอนและวิธีก ารทําพริก แห้ง อาจทํา ได้
หลากหลายแบบ ในการทดลองนีDทําการตากพริก ให้แห้ง
ด้ว ยวิธีทางธรรมชาติ ดังนันD หากขันD ตอนการเตรีย มพริก
แห้งทีแตกต่างกัน อาจส่งผลให้ปริมาณสารสําคัญและค่า
ความเผ็ดแตกต่างกันด้วย
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ ผศ.ดร. วสุ อมฤตสุทธิ  จาก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย อุ บลราชธานี สํา หรับ
ความเอืDอเฟืD อและข้อแนะนํ าในการเก็บตัวอย่างพริก ตาม
แหล่งเพาะปลูกต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ
ภญ.กาญจนา ไชยรักษ์ ภก.นคร ใบศรี และ ภก.นฤนาท
เสียงลํDา ทีเ ป็นส่วนหนึงในการเก็บและเตรียมตัวอย่าง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 13 ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน 2554
5. บรรณานุกรม
[1] กรองแก้ว เนาสราญ และ วุ ฒ ิช ัย นุ ต กุ ล . 2535.
“ปริมาณและองค์ประกอบของสารรสเผ็ดร้อนจาก
พริก ”. วารสารกรมวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์.
34(3), 133-140.
[2] Pearson, D. 1976. The Chemical Analysis of
Foods. 7th ed., Churchill, London, 575.
[3] Balbaa, S.I.; Karawya, M.S.; and Girgis, A.N. 1968.
“The capsaicin content of capsicum fruits at
different stages of maturity”. Loloydia., 31(3),
272-274.
[4] Maga, J.A. 1975. “Capsicum”. Crit. Rev. Food Sci.
Nutr. 6(2), 177-199.
[5] Salzer, U.J.; Haarmann G.; and Reimer, G. 1975.
“Analytical evaluation of seasoning extracts
(oleoresin) and essential oils from
seasonings”. Flavours. 6(4), 206-210.
[6] Hoffman, P.G.; Lego, M.C.; and Galetto, W.G.
1983. “Separation and quantitation of red
pepper major heat principles by reverse-phase

13

high pressure liquid chromatography”.
J. Agric. Food. Chem. 31, 1326.
[7] Nwokem, C.O.; Agbaji, E.B., Kagbu, J.A., Ekanem,
E.J. 2010. “Determination of capsaicin content
and pungency level of five different peppers
grow in Nigeria”. New York Sci. J. 39, 17-21.
[8] นงลักษณ์ ไมล์หรือ. 2542. การปรับปรุงพันธุ์พริ กโดย
ใช้ ส ายพัน ธุ์เกสรตัว ผู้เป็ นหมัน . วิท ยานิ พ นธ์
ป ริ ญ ญ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม ห า บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[9] Estrada, B.; Pomar, F.; and Merino, F. 1999.
“Pungency level in fruit of the pardon peper
with difference water supply”. Scientia
Horticulture. 81(4), 385-396.
[10] Gill, K.S.; Ghai, B.S.; and Singh, J.R. 1973.
“Inheritance of amount of capsaicin in chili
(Capsicum frutecens L. and Capsicum
annuum L.). Indian J. Agric. Sci. 43, 839-841

