
931 
 

ปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรรสเผ็ด 
Determination of Capsaicin and Antioxidant Activity in Spicy Herbs 

 
พัชรพร ทองมะโรง1และ ภาเกล้า ภูมิใหญ่2 

Pachcharaporn Thongmarong1 and Paklao Phoomyai2  
  

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชที่มีรสเผ็ด ได้แก่ ขิง ข่า 
พริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าที่ผ่านการอบและไม่ผ่านการอบ ท าการสกัดสารแคปไซซินด้วยวิธี Soxhlet extraction การ
วิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี พบว่า พริกข้ีหนูแดงทีไ่ม่ผ่านการอบ
มีปริมาณแคปไซซินมากที่สุดเท่ากับ 0.9189 mg/L รองลงมาคือ ขิงที่เท่ากับ (0.7793mg/L) และปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) พบว่า ข่าที่ไม่ผ่านการอบมีปริมาณมากที่สุด รองลงมา คือ พริก
ช้ีฟ้าที่ไม่ผ่านการอบเท่ากับ (89.17%) (81.24 %) 
ค าส าคัญ: แคปไซซิน/ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ/ สมุนไพรรสเผ็ด 
 

Abstract 
The aim of this research was to study Capsaicin content, antioxidant activity in spicy vegetables 

of chili: Zingiber, Alpinia galangal, Capsicum annuum 'Bird's Eye' and Capsicum annuum 'acuminatum' 
with baked and not baked. Capsaicin was extracted by Soxhlet extraction and determinded of capsaicin 
and antioxidant activity by spectrophotometry. It was found that content capsaicin from Capsicum 
annuum 'Bird's Eye' has highest with 0.9189 mg/L followed by baked zingiber (0.7793mg/L). Antioxidant 
activity with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method of non-baked Alpinia galanga has the highest,  
followed by Capsicum annuum 'acuminatum' without baking were (89.17%) (81.24 %). 
Keywords: capsaicin/ antioxidant/ spicy herbs 
 
ที่มาและความส าคัญ 

แคปไซซิน (capsaicin) เป็นสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) ที่พบตามธรรมชาติในพริก ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในบริเวณเยื่อแกนกลางสีขาว หรือเรียกว่า "รก" (placenta) ส่วนของเนื้อผลพริก เปลือกผล และเมล็ดจะมี
สารแคปไซซินอยู่น้อยมาก ผลของพริก เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้พริกมีรสเผ็ด แคปไซซินเป็นสารหลักของสารในกลุ่ม 
แคปไซซินอยด์ (capsicinoids) โดยทั่วไปแคปไซซินอยด์จะประกอบด้วยแคปไซซิน 70% และไฮโดรแคปไซซิน 22% 
และสารอื่นๆ อีก 8% แคปไซซินมี สูตรโมเลกุล C18H23NO3 และโครงสร้างเคมีคือ 8-methyl-n-vanillyl-6-noneamide 
มีน้ าหนักโมเลกุล 305.46 ปริมาณของสารแคปไซซินจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดและสายพันธุ์ของพริก กล่าวคือ 
ปริมาณของสารแคปไซซิน มากน้อยเรียงตามล าดับ ดังนี้คือ พริกขี้หนู 18.2 ppm พริกเหลือง 16.7 ppm พริกชี้ฟ้า 4.5 
ppm พริกหยวก 3.8 ppm พริกหวาน (พริกยักษ์) 1.6 ppm แคปไซซิน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายในน้ าได้เล็กน้อย และ
ละลายได้ใน ไขมันน้ ามัน และแอลกอฮอล์ได้ดี มีจุดหลอมเหลว 65 องศาเซลเซียส ทนความร้อนและความเย็นได้ดีด้วย 
แคปไซซินเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระ (free radical) หมายถึง อะตอมหรือโมเลกุลที่มี unpaired 
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electron อย่างน้อย 1 electron เกิดขึ้นได้เมื่อพันธะระหว่างอะตอมแตกออก อนุมูลอิสระนั้นไม่เสถียรและไวต่อการ
เกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลข้างเคียงเพื่อท าให้ตัวเองเสถียรขึ้น ผลที่ตามมาคือ โมเลกุลข้างเคียงที่สูญเสียหรือรับอิเล็กตรอน
จะกลายเป็นอนุมูลอิสระตัวใหม่ ซึ่งจะเข้าท าปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่นต่อไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) ซึ่งอนุมูล
อิสระเป็นตัวท าลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆ ท าให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกาย จะแสดงออกมาในรูปแบบของ ริ้วรอย 
แก่ก่อนวัย และโรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และที่หนักสุด คือ การก่อตัวเป็นเนื้อร้าย หรือ เซลล์มะเร็ง ปกติร่างกาย
จะมีกลไกการก าจัดตัวอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย เรียกสารตัวนั้นว่า สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งร่างกายเราสามารถ
สร้างขึ้นเองได้ ซึ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ร่างกายเรายังสามารถก าจัดสารอนุมูลอิสระได้ดี แต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือ
ร่างกายอ่อนแอ มีความเครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งมลพิษต่างๆ ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถต่อสู้กับอนุมูล
อิสระได้ ท าให้ร่างกายท างานผิดปกติเกิดโรคต่างๆ สารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) หรืออาจเรียกว่า สารก าจัดอนุมูล
อิสระ คือสารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ 
(free radical) เช่น การเกิดออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) สารต้านออกซิเดชันธรรมชาติ ได้แก่ สารเคมีจากพืช 
เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร ชา อาทิเช่น phenolic compounds ได้แก่ polyphenol ในเครื่องเทศ (spices) 
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ชา ขมิ้น แอสตาแซนทิน (astaxanthin) ยูจีนอล (eugenol) ในกานพลู วิตามินซี (vitamin C) 
วิตามินอี (vitamin E) กรดซิตริก แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซีลีเนียม (selenium) (อภัย ราษฎรวิจิตร, 2557) 

ขิง (Ginger) เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีเนื้อสีนวลกลิ่นหอมเฉพาะ ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว รูปหอกเกลี้ยงๆ 
เรียบสลับกันเป็นสองแถว มีดอกสีขาวออกรวมกันเป็นช่อรูปเห็ดหรือกระบองโบราณ ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้า ชอบขึ้นในที่
ช้ืนระบายน้ าดี มีช่ือเรียกไปตามแต่ละท้องที่ เช่น ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุรี) ขิงเผือก (เชียงใหม่) สะเอ (แม่ฮ่องสอน) ขิง
บ้าน ขิงแครง ขิงป่า ขิงเขา ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) เกีย (จีนแต้จิ๋ว) ขิงมีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น 
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม วิตามินเอและอีกมากมาย ขิงมีฤทธิ์อุ่น และในทางยานิยมใช้ขิงแก่ เพราะขิงยิ่ง
แก่จะยิ่งเผ็ดร้อนและมีใยอาหารมาก สรรพคุณของเหง้า เป็นยาอายุวัฒนะ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่
และชะลอการเกิดริ้วรอย ป้องกันและต่อต้านการเกิดมะเร็ง ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ช่วยลดผลข้างเคียง
จากสารเคมีที่ใช้ในการรักษามะเร็ง ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด 
กสิณ กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและล าไส้ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ขับเหง่ือ ลดความอ้วน ลดระดับ ไขมัน
คอเลสเตอรอล รักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรน ลดความอยากของผู้ติดยาเสพติด แก้เบื่ออาหาร รักษาโรคความดัน
โลหิตสูง บ ารุงหัวใจให้แข็งแรง ฟื้นฟูร่างกาย  

ข่า (Galanga, Creater Galanga, False Galanga) เป็นพืชสมุนไพรจ าพวกเหง้า จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับขิง 
ที่มีช่ือเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคกลางเรียกข่าตาแดง ภาคเหนือเรียกข่าหยวก ข่าหลวง ข่าใหญ่ หรือกฎุกกโรหินี 
ส่วนชาวกะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอนเรียกสะเออเคย เป็นต้น ซึ่งข่าที่นิยมในปัจจุบันมีอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น ข่าหยวก , ข่าป่า 
และข่าตาแดง มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่มักนิยมน าข่าตาแดงมาท าเป็นยา ข่ามีสรรพคุณแก้ปวดแก้อักเสบที่ดีมาก และ
ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ต้านเนื้องอก ขยายหลอดลม น้ ามันหอมระเหยในข่ามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและรา  

พริกเป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้ในการปรุงอาหารและยังถือเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่มีความจ าเป็นแทบขาด
ไม่ได้ส าหรับการประกอบอาหารหลายชนิด เนื่องจากให้รสเผ็ดท าให้เพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพืชที่นิยม
ปลูกมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งปลูกเพื่อบริโภคเอง และส่งจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรในบางพื้นที่
มีรายได้หลักมาจากการปลูกพริก นอกจากนี้ในวงการแพทย์ยังน าสารที่ให้ความเผ็ดของพริกใช้ในยาขับลม ยาแก้โรคขัด
ตามไขข้อ ยาช่วยกระตุ้นในน้ าย่อย ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องจากในพริกมีทั้งวิตามิน เอ ซี และโปรตีน และยังมี

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



933 
 

รายงานการวิจัยโดย นายแพทย์สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ และคณะ จากศิริราชพยาบาล ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ 2 กลุ่มคือ
คนท่ีได้รับพริก และไม่ได้รับพริกในอาหาร ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยท่ีได้รับพริกจะมีการท างานของร่างกายเพื่อสลายลิ่ม
เลือดได้เร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับพริก แต่หลังจากกินพริกแล้วครึ่งช่ัวโมง ความสามารถในการสลายลิ่มเลือดจะกลับคืนสู่
ปกติ (สมุนไพรไทย, 2560) และยังมีการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบชาวไทยกับชาวอเมริกันท่ีอาศัยในไทยแต่ไม่รับประทาน
พริก พบว่า คนอเมริกันมี fribrinogen ในเลือดสูง และเลือดมีโอกาสจะจับตัวเป็นลิ่ม และน าไปสู่การเกิดโรคหัวใจได้ง่าย
กว่า ดังนั้น ผลดีที่คนไทยใช้พริกประกอบอาหาร โอกาสจะเกิดโรคหัวใจจึงมีน้อยกว่า จากการวิจัยพบว่า สารให้ความเผ็ด
ในพริกมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกัน สารที่ส าคัญ คือ แคปไซซิน พบปริมาณมากที่สุด ถึง 46 -47% สารให้ความ
เผ็ดที่พบรองลงมา คือ ไดไฮโดรแคปไซซิน (dihydrocapsaicin) 22-40% นอร์ไฮโดรแคปไซซิน (nordihydrocapsaicin) 
2-11% โฮโมแคปไซซิน (homocapsaicin) 0.6 - 2% และโฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน (homodihydrocapsaicin) 1-2% 
สารให้ความเผ็ดนี้จะกระจายตัวในส่วนต่าง ๆ ของพริกในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยจะพบมากในส่วนของเนื้อเยื่อช้ันในที่
ติดกับไส้กลาง ซึ่งพบสูงถึง 89% ของปริมาณทั้งหมดในผลพริก ในเมล็ดพบเพียง 10.8% เท่านั้น (ตติยา โชคบุญเปี่ยม, 
2550) 

ปัจจุบัน พริกกลายเป็นส่วนประกอบในอาหารที่ทุกคนได้รับประทานกันในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆ จะมี
เมนูอาหารที่ใส่พริกลงไปหลายๆเมนู การรับประทานพริกเข้าไปมากๆ จะส่งผลต่อร่างกายท้ังด้านที่ให้โทษแก่ร่างกายและ
ทางด้านที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ท าผู้วิจัยให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาพริกที่เรารับประทานไปนั้นมีสารอะไรบ้าง และ
พริกในแต่ละชนิดมีสาร capsaicin มากน้อยเท่าใด จึงจะเพียงพอกับร่างกายต้องการ และจากการค้นคว้ามีรายงานว่า ใน
พริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัย ช่วยให้อารมณ์ดี ท าให้ร่างกายสร้างสารแห่งความสุข เสริมสร้างภูมิต้านทาน
ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ช่วยในการบ ารุงและรักษาสายตา กระตุ้นให้เจริญอาหารยิ่งข้ึน ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด ลดน้ ามูก 
ลดเสมหะ ช่วยสลายลิ่มเลือด และรวมถึงป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ (สารต้านอนุมูลอิสระ, 2560) ต้องการที่จะ
ท าวิจัยนี้ขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าพริกนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและพริกแต่ละชนิดจะมีปริมาณสารแคปไซซินมากน้อย
เท่าใด จึงจะเพียงพอกับร่างกาย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพืชที่มีรสเผด็ 4 ชนิด ที่ผ่านการอบและไมผ่่านการอบ 
2. เพื่อวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตร ี
3. เพื่อพิสูจน์โครงสร้างของแคปไซซินจากสารสกดัด้วยเทคนิค Fourier-transform infrared spectroscopy 

 
ขอบเขตของงานวจิัย 

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
วิจัยในครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาปรมิาณของสารแคปไซซินและฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระที่อยู่ในสมุนไพรรสเผ็ดแตล่ะชนิด 

ได้แก่ ขิง ข่า พริกขี้หนู และพริกช้ีฟ้า 
2. ขอบเขตเชิงตัวแปร  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพืชที่มีรสเผด็ 4 ชนิดที่ผ่านการอบและไมผ่่านการ
อบ 

          ตัวแปรต้น  ได้แก่ สมุนไพรที่มีรสเผ็ด 4 ชนิดที่ผ่านการอบและไม่ผ่านการอบ 
          ตัวแปรตาม  ได้แก่ ปริมาณสารแคปไซซิน 
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         ตัวแปรควบคุม  ได้แก่ ปริมาณพริก ปริมาตรตัวท าละลาย       
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี 
         ตัวแปรต้น  ได้แก่ สมุนไพรที่มีรสเผ็ด 4 ชนิดที่ผ่านการอบและไม่ผ่านการอบ 
         ตัวแปรตาม  ได้แก่ ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

                     ตัวแปรควบคุม  ได้แก่ ปริมาณพริก ปริมาตรตัวท าละลาย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอย่าง (ดัดแปลงมาจาก Sinsupha et al, 2013) 
แบบแห้ง 
หั่นตัวอย่างให้เป็นช้ินเล็กๆ น าไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 ±  5 °C จนกว่าจะแห้ง แล้วน าไปปั่นด้วย

เครื่องปั่นจนละเอียด ช่ังปริมาณ 50 ±  0.5 กรัม จากน้ันน าไปใส่ถุงผ้าเพื่อน าไปสกัด  
แบบสด   
หั่นตัวอย่างให้เป็นช้ินเล็กๆ มาจ านวน 50 ± 0.5 กรัม จากน้ันน าไปใส่ถุงผ้าเพื่อน าไปสกัด 
2. การหาปริมาณแคปไซซิน (ดัดแปลงมาจาก Ivonne et al, 2014) 
น าตัวอย่างที่ใส่ถุงผ้าไว้มาบรรจุลงในชุดกลั่นซอกเลต ท าการสกัดเป็นเวลา 3 ช่ัวโมงด้วยเอทานอล ท้ิงไว้ให้เย็น 

น าไปหาปริมาณของแคปไซซิน ด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer 
3. การทดสอบฤทธิ์ต่อต้านสารอนุมูลอสิระ 
    3.1 เตรียมสารละลาย 2 ,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ให้มีความเข้มข้น 0.2 mM แล้วน า

สารละลาย DPPH ไปสแกนหาความยาวคลื่นสูงสุดที่ความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV 
spectrophotometer 

    3.2 น าตัวอย่างสารสกัดมา 1 มิลลลิิตร ผสมกับสรละลาย DPPH 2 มิลลลิิตร ในขวดสีชา ตั้งท้ิงไว้ประมาณ 
30 นาที  

    3.3 เตรยีม blank โดยผสมเอทานอล 1 มิลลลิิตร ผสมกับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลติร ในหลอดทดลอง               
ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที น าไปวักค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด  

 

ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ % DPPH inhibition   = 
(1-Asample)×100

Ablank
 

เมื่อ  A sample  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 
            A blank  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ blank 
 

ผลการวิจัย 
1. การหาปริมาณแคปไซซินที่สกัดได้ด้วยวิธี Soxhlet extraction 
ปริมาณแคปไซซินของสมุนไพรรสเผ็ดทั้ง 4 ชนิดโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแคปไซซิน  
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารแคปไซซินของขิง ข่า และพริกท่ีผ่านการอบและไม่ผ่านการอบ 

พืช 
Capsaicin content  (mg/L) 

ไม่ผ่านการอบ ผ่านการอบ 
พริกช้ีฟ้า 0.1396 0.7544 
พริกข้ีหน ู 0.3070 0.6978 

ข่า 0.4796 0.6593 
ขิง 0.3015 0.7793 

 
จากตารางที ่1 ได้ศึกษาการหาปรมิาณแคปไซซินจากสมุนไพรรสเผด็จ านวน 4 ชนิดที่สกัดด้วย เอทานอล พบว่า 

พริกช้ีฟ้าท่ีผ่านการอบมีปริมาณแคปไซซินมากท่ีสุดเท่ากับ 0.7544 mg/g dry weight รองลงมา คือ ขิงที่ผ่านการอบซึ่ง
มีปริมาณแคปไซซินเท่ากับ 0.77926 mg/g dry weight  

 
2. การหาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)  

ตารางที่ 2 ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ที่ความยาวคลื่น 518.50 nm ของขิง ข่า และพริกที่ผ่านการอบ
และไม่ผ่านการอบ 

พืช 
% DPPH inhibition 

ไม่ผ่านการอบ ผ่านการอบ 
พริกช้ีฟ้า 81.24 ± 0.08 44.56 ± 0.04 
พริกข้ีหน ู 52.25 ± 0.05 45.62 ± 0.01 

ข่า 89.17 ± 0.02 51.77 ± 0.01 
ขิง 48.30 ± 0.05 31.50 ± 0.01 

 
จากผลการศึกษาหาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ที่ความยาว

คลื่น 518.50 nm ในสมุนไพรรสเผ็ด พบว่า ข่าท่ีไม่ผ่านการอบมีปริมาณของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด เท่ากับ 89.17 
± 0.02 รองลงมาคือ พริกชี้ฟ้าที่ไม่ผ่านการอบ มีปริมาณของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 81.24 ± 0.08 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปริมาณของสารแคปไซซินในสมุนไพรรสเผด็จ านวน 6 ชนิด พบว่า พริกช้ีฟ้าท่ีไม่ผ่านการอบมี
ปริมาณแคปไซซินมากทีสุ่ดเท่ากับ 0.7544 mg/g dry weight รองลงมา คือ ขิงที่ผ่านการอบซึ่งมีปริมาณแคปไซซิน
เท่ากับ 0.77926 mg/g dry weight แสดงให้เห็นวา่พริกช้ีฟ้ามปีริมาณแคปไซซินจะมีมากกว่าพรกิข้ีหนู ทั้งนี้ปริมาณ
ความเผด็นอกจากจะขึ้นอยู่กับชนดิของพริกแต่ละสายพันธุ ์ยังข้ึนอยู่กับอายุของพริกด้วย การศึกษาหาปริมาณแคปไซซิน
ที่มีมากท่ีสุดพบในพริกคือพริกช้ีฟ้า (กัณฐมณี ทู้ไพเราะ และคนอื่นๆ, 2556 , Monica et al, 2015)  

การหาปริมาณฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) พบว่า ข่าที่ไม่ผ่านการอบ
มีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด รองลงมาคือ พริกช้ีฟ้าที่ไม่ผ่านการอบ  ส่วนพริกที่ได้ผ่านการอบ จะมี
ประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับพริกสด (Monica et al, 2015) ดังนั้นสีของตัวอย่างและขั้วของการสกัดเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ (ณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนันท์ และคนอ่ืนๆ, 2557) 
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