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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาที่ปลูกแบบปลอดสารที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้

ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก โดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ เอทานอล (Ethyl alcohol)  เมทานอล (Methyl alcohol)  และอะซิ
โตน (Acetone)  ที่ 3 ช่วงอุณหภูมิคือ 60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 ช่ัวโมง จากการศึกษาพบว่า ณ สภาวะ
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการสกัด  3 ช่ัวโมง ให้ผลการสกัดสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูพันธุ์รังสิมาได้ปริมาณมาก
ที่ดีที่สุด โดยเมทานอลให้ปริมาณสารสกัดหยาบมากที่สุดคือร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ อะซีโตน (ร้อยละ 
32.0%) และ เอทานอล (20.7%) ตามล าดับ เมื่อท าการวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในสารสกัดที่ได้ด้วยวิธี HPLC พบว่า 
การสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลอุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมงมีปริมาณแคปไซซินในสารสกัดสูงที่สุดคือร้อยละ 
96.14 w/w รวมทั้งการพัฒนาต ารับเจลพริกจากแคปไซซินที่สกัดได้ มีความคงตัวที่ดี โดยทดสอบความคงตัวทางกายภาพใน
สภาวะร้อนสลับเย็น พบว่า ต ารับเจลแคปไซซินมีความคงตัวท่ีดี ไม่มีการแยกช้ัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่น ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.67±0.000 - 6.78 ±0.040 และค่าความหนืดในต ารับเจลจากสารสกัดพริก อยู่ในช่วง 52,700 
±1400 - 70,900 ±1502 
ค าส าคัญ : พริกรังสิมา สารสกัดพริก การสกัดด้วยตัวท าละลาย แคปไซซิน  เจลพริก  
 

Abstract 
This research aimed to study the extraction of capsaicin, from non-pesticide contaminated 

Rungsima chili cultivated at Sukhothai province, for use in the chili gel.  Using three solvents; ethyl alcohol, 
methyl alcohol and acetone for extraction at at 60, 80 and 90 0 C for 1, 2 and 3 hours.  The result showed that 
the extraction at 60 0 C for 3 hours gave the high yield of capsaicin from Rungsima chili extraction.  The extraction 
with methyl alcohol gave the highest 38.8 %, acetone gave 32.0 % and ethyl alcohol gave 20.7% W/W yield of 
crude capsaicin extracted.  When analyzing the capsaicin content of the extracts by HPLC, the ethanol extraction 
at 60 0 C for 3 hours revealed the highest capsaicin content (96.14%).  The stability test was determined by 
heating cooling cycle found that capsaicin gel formula is good stability, homogenous, no change of color 
and smell, the pH value was 6.67±0.000 - 6.78 ±0.040 and viscosity was 52,700 ±1400 - 70,900 ±1502. 
Keyword : Rungsima chili, Chili extract, solvent extraction, capsaicin, chili gel  
 
1. บทน า 

เนื่องจากภูมิประเทศของไทยเหมาะกับอาชีพ
เกษตรกรรม  อีกทั้งภูมิทัศน์ที่สวยงามและวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ทางการเกษตรนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรของ
ไทยนั้นใช้แรงงานถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด โดย
สร้างรายได้ให้ประเทศเพียงได้ไม่ถึง 10% ของ GDP  
ดังนั้นงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรจึงเป็น

เรื่องที่ส าคัญมาก พริกเป็นพืชที่คนไทยใช้ในชีวิตประจ าวัน
และมีผลิตภัณฑ์จากพริกหลากหลายชนิด พริกในประเทศ
ไทยนั้นมีหลายสายพันธุ์แต่พริกขี้หนูรังสิมา เป็นพริกที่
ดูแลง่าย พริกรังสิมาจะมีทรงพุ่มต้นจะมีแขนงเยอะ ติดลูก
ดก ใหญ่ ผลผลิตสูง ใบเรียวเล็ก สามารถท าให้สภาพแปลง
โปร่งท าให้ความช้ืนน้อย ลดอัตราการเกิดโรคได้และ
ต้านทานโรค ผู้วิจัยสนใจทดลองปลูกพริกรังสิมาแบบ
ปลอดสารในจังหวัดสุโขทัย และศึกษาความเป็นไปได้ใน
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การแยกสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการ
ท าผลิตภัณฑ์ เจลพริกให้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของ
เกษตรกร  เจลพริกเป็นต ารับยาที่อยู่ ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (ยาสมุนไพร) กลุ่มที่ 2 (บัญชียาพัฒนาจาก
สมุนไพร) ซึ่งมีข้อบ่งใช้เป็นยาใช้ภายนอกส าหรับบรรเทา
อาการปวดและอักเสบ เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ และ
ป ว ด ป ล า ย ป ร ะ ส า ท จ า ก โ ร ค เ บ า ห ว า น เ ป็ น ต้ น 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2556) 
 สารสกัดพริก (Capsaicin)  จะออกฤทธิ์ที่ระบบ
ประสาทส่วนปลาย ผ่านทางเส้นประสาทรับความรู้สึก
ชนิด (C-fiber type)  ที่มีผลท าให้มีการหลั่งของสารสื่อ
ประสาทไปยังสมอง จากประโยชน์ของสารสกัดพริก 
(Capsaicin) ในการลดอาการปวดดังกล่าวจึงมีการศึกษา
มากมายเกี่ยวกับฤทธ์ิของ Capsaicin  ในการรักษาอาการ
ป่วยหลายชนิด โดยใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่  เช่น 
อาการปวดกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ (อรพรรณ ธนสุทธิ
การ และอัญญรัตน์ ช่ืนจิตกุลถาวร , 2552) ได้
ท าการศึกษา การพัฒนาเจลพริก ซึ่งเป็นต ารับยาที่อยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาสมุนไพร) กลุ่มที่ 2 (บัญชียา
พัฒนาจากสมุนไพร) ซึ่งมีข้อบ่งใช้เป็นยาภายนอกส าหรับ
บรรเทาอาการปวดและอักเสบ เ ช่น ปวดข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ และปวดปลายประสาทจากโรคเบาหวาน เป็น
ต้น โดยใช้เจลพริกที่มีความเข้มข้นของแคปไซซินร้อยละ 
0.025 โครงการพิเศษนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการ
เตรียมต ารับเจลพริก ให้ได้เจลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี 
และมีปริมาณสารส าคัญตามข้อก าหนดของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ  
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการปลูกพริก
รังสิมาโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่จังหวัดสุโขทัย ศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการสกัดสารแคปไซซินในพริกขี้หนูพันธุ์
รังสิมา โดยใช้เทคนิค HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณ
แคปไซซิน และท าการทดสอบค่าความคงตัวทางกายภาพ
และทางเคมีศึกษาของผลิตภัณฑ์ต ารับยาเจลพริกจากสาร
สกัดแคปไซซิน และใช้เป็นแนวทางการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ในอนาคต  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมผลผลิตจากพริก 
เพาะปลูกพริกพันธ์รังสิมา ในพื้นที่ดินร่วนปน

ทราย  มีการระบายน้ าดี  ไม่มีน้ าท่วมขังหรือช้ืนแฉะ  
เพราะจะท า ให้รากเน่าและตายได้ เริ่มปลูกตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม -  กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เก็บผลผลิตในฤดูแล้ง ท า
ใหส้ะดวกในการตากแห้ง และช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของพริกขี้หนูรังสิมา 24–29 องศา
เซลเซียส การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เลือกเมล็ดพันธุ์พริกที่ไม่
สมบรูณ์ออกโดยน าเมล็ดพันธุ์แช่น้ าสะอาด เมล็ดพันธ์ที่
เสียจะลอยน้ าแล้วคัดออก น้ าไปแช่น้ าอุ่นที่อุณหภูมิ
ประมาณ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ประมาณ 30 
นาที ก่อนน าไปเพาะกล้า การเพาะเมล็ดพันธุ์ในแปลง น า
เมล็ดพันธ์ุหว่านให้กระจายทั่วท้ังแปลงเพาะ หรือโรยเมล็ด
เป็นแถวลงไปในร่องลึก  0.6–1 ซม. ห่างกันแถวละ
ประมาณ 10 ซม. กลบด้วยปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วหรือ
ดินผสมละเอียดรดน้ าให้ชุ่มเสมอ คลมุด้วย ฟางแห้งหรือ
หญ้าแห้งบางๆ เมื่อกล้าเริ่มงอกมีใบจริงอายุประมาณ 
12–15 วัน ถอนแยกต้นท่ีเป็นโรคไม่ สมบรูณ์หรือต้นที่ขึ้น
เบียดกันแน่นเกินไปทิ้งให้มีระยะห่างกันพอสมควรและ
ควรให้ปุ๋ยเสริมทางใบเพื่อให้ต้น กล้าเจริญเติบโตและ
แข็งแรง  เมื่อต้นกล้าอายุ 30–40 วัน  จึงย้ายลงปลูกใน
แปลงใหญ่ได้ 
เก็บผลผลิตจากพริกพันธุ์รังสิมา เริ่มเก็บตั้งแต่ต้นเดือน
มกราคม 2560 เก็บเฉพาะผลแก่สีแดงทุกเช้า ติดต่อกันจน
หมดผลผลิต  

น าพริกที่เก็บได้มาตากแห้ง การตากแดด  คือ
การน าพริกท่ีคัดเลือกแล้วน ามาตากแดดโดยตรง  แผ่พริก
บางๆบนสักกะสี โดยตากแดดทิ้งไว้ 7 วัน 
ภาพที ่1 ภาพต้นพริกรังสิมา หลังปลูกเป็นเวลา 75 วัน 
 

 ภาพที่ 2  ผลพริกรังสิมา หลังเก็บเกี่ยว 
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ภาพที่ 3 ภาพผลพริกรังสิมา ตากแห้ง 

 
 
การสกัดพริกขี้หนู พันธุ์ รังสิมาและน ามา

วิเคราะห์ HPLC 
น าพริกที่ตากแห้งมาอบที่อุณภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง น ามาบดให้ละเอียดแล้วแร่ง
ผ่านแร่งเบอร์ 60 จากนั้นช่ังพริก 1 กรัม สกัดด้วยตัวท า
ละลายที่ต่างกัน 3 ตัวท าละลาย คือ เอทานอล เมทานอล 
และอะซิโตน ปริมาตร 100 ml สกัดที่อุณหภูมิ 60, 80 
และ 90 องศาเซลเซียสด้วย water bath ควบคุมอุณภูมิ 
โดยแต่ละอุณหภูมิใช้ระยะเวลาในการสกัดที่ต่างกัน คือ 1, 
2 และ 3 ช่ัวโมง จากนั้นน าไประเหยไล่ตัวท าละลายออก
ด้วยเครื่อง Rotary evaporator น าสารสกัดพริกที่ได้มา
วิเคราะห์หาสารแคปไซซินด้วยเครื่อง HPLC (Thermo  
scientific รุ่น UltiMate 3,000)  
 
ภาพที่ 4 ภาพการเตรียมตัวอย่างพริกรังสิมา อบ บด 
และแร่งผ่านแร่งเบอร์ 60 

น าสารสกัดพริกท่ีได้มาวิเคราะห์หาสารแคปไซซิ
นด้วยเครื่อง HPLC; Thermo Fisher Scientific 
UltiMate 3000 Series  
เตรียมสารละลายมาตรฐานแคปไซซิน 5 ความเข้มข้นคือ 
50, 75, 100, 125 และ 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
เตรียมตัวอย่างสารสกัดพริก โดยน าสารสกัดพริกที่ได้จาก
ผงพริกแห้ง 1 กรัม มาละลายด้วยเมทานอลแล้วปรับ
ปริมาตรให้เป็น 5 มิลลิลิตร และปรับความเข้มข้นน้อยลง 
5 เท่า ท าการกรอง แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC 
ที่มีสภาวะดังนี้   

คอลัมน์ : C18, 5 µl  120 A° (4.6 × 150 mm) 
ยี่ห้อ Thermo  Seientific  
ปริมาณสารที่ฉีดเข้าเครื่อง  : 20 µl    
วัฏภาคเคลื่อนที่  :  70% methanol  
อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่  : 0.8 mL/min  
เครื่องตรวจวัด  :  UV 280 nm 
โดยแต่ละความเข้มข้นท าการการทดลอง 3 ครั้ง  

ได้ผลการทดลองตามตารางที่ 4.4 
 

เตรียมเจลสารสกัดพริก 
 การพัฒนาต ารับเจลจากสารสกัดพริกที่จาก
สภาวะที่ให้ปริมาณแคปไซซินมากที่สุด น ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เจลพริก ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1ส่วนประกอบในต ารับเจลพริก 
ส่วนประกอบ Working Formula 

 
Isopropyl myristate 
Carbopol 940 
Water 
Propylene glycol 
Lutro F-127 
Water 
Ethanal extract 
(สารสกัดพริก) 
Germaben 
Triethanolamine  
( qs pH 6-7) 
 H2O  

2.00 
0.50 
36.00 
10.00 
5.00 
30.00 
15.00 

 
0.50 
1.00 

 
100 qs 

 
ขั้นตอนการเตรียมต ารับเจลพริก     ส่วนที่ 1 ทั้งหมดเติม Propylene glcol ตาม

อัตราส่วนดังตาราง ที่ 1 ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อยๆโปรย 
Carbopol 940 คนให้เป็นเนื้อเนียวกัน 
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    ส่วนที่ 2 ค่อยๆโปรย Lutro F-127 ลงในน้ าจากนั้น
เติมสาร Isopropyl myristate  
         จากนั้นน าส่วนที่ 1 และ 2 มาผสมรวมกัน จากนั้น
เติมสารสกัดพริกลงไปผสมให้ เข้ ากัน จากนั้นเติม 
Triethanolamine และ Germaben เป็นล าดับสุดท้าย  
 
3. ผลการวิจัย 

ผลการทดลองการเตรียมผลผลิตจากพริก 
 ผลการทดลอง สามารถเพาะปลูกพริกพันธ์
รังสิมาโดยวิธีปลอดสารเคมีฆ่าแมลง สามารถเก็บผลผลิต
ได้เมื่อพริกมีอายุ 75 วัน เก็บผลผลิตจากพริกพันธุ์รังสิมา 

สามารถเก็บผลผลิตได้ 40-50 กิโลกรัมต่อครั้ง รวมแล้ว
ได้ผลผลิต 140-150 กิโลกรัมต่อไร่ 
  การสร้างกราฟมาตรฐานแคปไซซิน 

เมื่อน าสารละลายมาตรฐาน capsaicin ความ
เข้มข้น 50, 75, 100, 125 และ 150 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร น ามาสร้างกราฟมาตรฐานหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นที่ให้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรง โดยการค านวณ
ค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจจากกราฟได้เท่ากับ 0.9997 
และได้สมการแสดงความสัมพันธ์คือ  y = 256,131.08x 
+ 886.07 ดังภาพท่ี 5 
 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟมาตรฐานแคปไซซิน 

ผลการทดลองตามตารางที่ 2 เมื่อท าการสกัดพริก
รังสิมาด้วยตัวท าละลายเอทานอล (Ethyl alcohol) ที่
อุณหภูมิ 60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 
ช่ัวโมง พบว่า ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาที่

ใช้ในการสกัด  3 ช่ัวโมง ให้ผลการสกัดสารสกัดแคปไซซิ
นจากพริกขี้หนูพันธุ์รังสิมาได้ปริมาณมากที่ดีที่สุดคือร้อยละ 
20.7 w/w 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณสารสกัดแคปไซซินที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล (ethyl alcohol) 
 

ตัวท าละลาย อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักที่สกัด 
(g) 

% yield 
 

 
 

 
 

เอทานอล 
 

 
60 

1 0.050 5.0 
2 0.100 10.0 
3 0.207 20.7 

 
80 

1 0.130 13.0 
2 0.205 20.5 
3 N/A N/A 

 1 0.151 15.1 
    90 

 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

N/A ไม่ได้สารสกัดพริก เนื่องจากตัวท าละลายระเหยหมดก่อนในสภาวะดังกล่าว 
ผลการทดลองตามตารางที่ 3 เมื่อท าการสกัดพริก

รังสิมาด้วยตัวท าละลายเมทานอล (Methyl alcohol) ที่
อุณหภูมิ 60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 
ช่ัวโมงพบว่า ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้

y = 0.2476x + 0.2007 
R² = 0.9997 

0 

10 

20 

30 

40 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

AU
C 

ความเข้มข้น (mg/ml) 
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ในการสกัด  3 ช่ัวโมงคือร้อยละ 38.8 w/w  ให้ผลการสกัด
สารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูพันธุ์รังสิมาได้ปริมาณมากที่
ดีที่สุด 

ผลการทดลองตามตารางที่ 4 เมื่อท าการสกัดพริก
รังสิมาสกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน (Acetone) ที่อุณหภูมิ 
60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 ช่ัวโมง
พบว่า ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการ
สกัด  3 ช่ัวโมง ให้ผลการสกัดสารสกัดแคปไซซินจากพริก
ขี้หนูพันธุ์รังสิมาได้ปริมาณมากที่ดีที่สุดคือร้อยละ 32.0 
w/w 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ แคป
ไซซินจากการสกัดผงพริกแห้ง 1 กรัมด้วยตัวท าละลาย
และอุณภูมิที่ต่างกัน พบว่าสารสกัดพริก ที่สกัดด้วยเอทา
นอล ท่ีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง พบปริมาณของ
แคปไซซินมากที่สุด คือ 199.644 ± 1.059 mg/ml 
(96.14 %)  รองลงมาคือ สกัดด้วยเอทานอล ที่อุณหภูมิ 
60 °C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง พบปริมาณของแคปไซซิน 
เท่ากับ  157.422 ± 5.239 mg/ml 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณสารสกัดแคปไซซินที่สกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล (methyl alcohol) 

ตัวท าละลาย อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักที่สกัด 
(g) 

% yield 
 

 
 
 

 
เมทานอล 

 

 
60 

1 0.170 17.0 
2 0.340 34.0 
3 0.388 38.8 

 
80 

1 N/A N/A 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

 1 N/A N/A 
    90 

 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

N/A ไม่ได้สารสกัดพริก เนื่องจากตัวท าละลายระเหยหมดก่อนในสภาวะดังกล่าว 
 
ตารางที่ 4 ปริมาณสารสกัดแคปไซซินที่สกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน (acetone) 

ตัวท าละลาย อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักที่สกัด 
(g) 

% yield 
 

 
 
 

 
อะซิโตน 

 

 
60 

1 0.150 15.0 
2 0.210 21.0 
3 0.320 32.0 

 
80 

1 N/A N/A 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

 1 N/A N/A 
    90 

 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

N/A ไม่ได้สารสกัดพริก เนื่องจากตัวท าละลายระเหยหมดก่อนในสภาวะดังกล่าว 
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ตารางที่ 5 ร้อยละของแคปไซซินในการสกัดสารสกัดจากพริกด้วยตัวท าละลายและอุณภูมิที่ต่างกันด้วยเครื่อง HPLC 

ตัวท าละลาย/อุณหภูมิ(°C)/เวลา(hr.) 
% แคปไซซิน  

(w/w) 

เอทานอล/60°C /1 hr. 99.76±0.48 
เอทานอล/60°C /2 hr. 98.57±5.24 
เอทานอล/60°C /3 hr. 96.14±1.06 
เอทานอล/80°C /1 hr. 97.88±5.05 
เอทานอล/80°C /2 hr. 56.95±2.82 
เอทานอล/80°C /3 hr. 71.26±1.10 
เมทานอล/60°C /1 hr. 68.04±1.65 
เมทานอล/60°C /2 hr. 27.42±1.32 
เมทานอล/60°C /3 hr. 30.31±5.26 
อะซิโตน/60°C /1 hr. 73.09±3.21 
อะซิโตน/60°C /2 hr. 69.17±7.54 
อะซิโตน/60°C /3 hr. 84.65±0.69 

 
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบความคงสภาพของต ารับเจ
ลพริกในสภาวะเร่ง พบว่า ต ารับเจลพริกมีความคงตัวที่ดี 
ในสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (heating-cooling cycle) 
นาน 6 รอบ โดยเก็บต ารับเจลจากสารสกัดพริก ไว้ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง และสลับกับ
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง พบว่า ใน
รอบเริ่มต้น รอบที่ 0 จนถึงรอบสุดท้าย รอบที่ 6 เนื้อเจล
มีสีเหลืองขุ่น ไม่มีการแยกช้ัน และยังคงมีกลิ่นของสาร
สกัดพริก ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในต ารับเจลพริก และจาก
การประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าความหนืด
ของเจลพริก พบว่าต ารับเจลพริกมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) และความหนืด ในรอบที่ 0 จนถึงรอบสุดท้ายรอบที่ 
6 มีค่า ใกล้เคียงกัน คือ ค่า pH อยู่ในช่วง 6.67±0.000 - 
6.78±0.040 และค่าความหนืดอยู่ในช่วง 52,700±1400 
- 70,900±1502 cP  ตามล าดับ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 5 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าต ารับเจลพริกมีความคงตัวทางกายภาพ 4.  
 
 
 
 

อภิปรายผลและสรุปผล 
จากการสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูพันธุ์รังสิมา 

สรุปได้ว่าตัวท าละลาย อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ในการสกัดสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูพันธุ์รังสิมา 
คือ ตัวท าละลายเอทานอล  อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
ที่เวลา 3 ช่ัวโมง จึงเลือกสภาวะดังกล่าวมาใช้ในการสกัด
สารส าคัญจากพริกเพื่อใช้ในการพัฒนาต ารับเจลจากนั้น
น าสารสกัดพริกท่ีได้มาพัฒนาต ารับเจล และทดสอบความ
คงตัวทางกายภาพในสภาวะเร่งนั้น ต ารับเจลมีความคง
สภาพดี ทั้งลัษณะเนื้อเจล สี และกลิ่น 
จากการทดลองจะพบได้ว่าพริก ในไร่สามมารถเก็บ
ผลผลิตได้ทั้งปี แต่ละครั้งสามมารถเก็บผลผลิต 150 
กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกพริกได้ราคาผลผลิตต่อไร่สูงถึง 5 หมื่น
บาทและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 3 เดือน   
ในปัจจุบันมีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท แต่สาร
สกัดพริกแดงที่บริษัทเคมีภัณฑ์จ ากัดมีจ าหน่ายอยู่ราคา 
25 กรัม 79 บาท  จากผลการทดลอง 5 กิโลกรัมพริกสด 
ท าเป็นพริกแห้งได้ 1 กิโลกรัม และสามารถสกัดสารแคป
ไซซินได้ 207 กรัม  
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ตารางที ่6 ผลการประเมินความคงตัวทางกายภาพในสภาวะเร่ง โดยวิธี Heating cooling cycle 
รอบท่ี สี กลิ่น ค่าความเป็น

กรด – ด่าง 
การแยกชั้น ค่าความหนืด 

cP 
0 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.7±0.02 ไม่มีการแยกชั้น 69,500±2028 
1 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.75±0.03 ไม่มีการแยกชั้น 70,500±2028 
2 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.75±0.05 ไม่มีการแยกช้ัน 47,700±1070 
3 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.78±0.01 ไม่มีการแยกชั้น 52,700±1400 
4 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.78±0.01 ไม่มีการแยกชั้น 70,900±1502 
5 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.62±0.10 ไม่มีการแยกชั้น 56,800±9536 
6 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.67±0.05 ไม่มีการแยกชั้น 52,900±1466 
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