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ในปีเพาะปลูก 2549-2550 ประเทศไทยมีพื้นที่

ปลูกพริกประมาณ 474,717 ไร่ พริกที่มีความสําคัญ 5 ชนิด 
คือ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พริกยักษ์   
พริกหยวก และพริกใหญ่ ได้ผลผลิตสดรวม 333,672 ตันต่อปี 
พริกที่ปลูกมากที่สุด คือ พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก และพริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 
มีแหล่งผลิตสําคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติ
ของกรมศุลกากร พบว่า ปี พ.ศ. 2549 ไทยส่งออกพริก    
ทั้งรูปผลสด ซอสพริก พริกแห้ง เคร่ืองแกงสําเร็จรูป และ
พริกบดหรือป่นเป็นมูลค่ารวม 2,161 ล้านบาท และส่งออก
เมล็ดพันธุ์พริกเพื่อการค้าปีละกว่า 181 ล้านบาท นอกจาก
ใช้พริกประกอบอาหารแล้วยังมีการนําสารเผ็ดของพริก      
ที่ทําให้เกิดรสเผ็ดร้อนหรือแคปไซซินอยด์ (capsaicinoids) 
ที่อยู่ในไส้ของผลพริกไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยามากข้ึน 
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พริก ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ในรูป
แคปซูล ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร และผลิตภัณฑ์
ในรูปโลชั่นและครีม ใช้เป็นยาทาภายนอกบรรเทาปวดเม่ือย 
ปวดตามข้ออักเสบ และยาฉีดพ่นเพื่อรักษาโรคไซนัส 
ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันสัตว์กัดแทะสายไฟ และ    
ไฟเบอร์ออปติกส์ต่างๆ ที่ฝังใต้ดิน เป็นต้น พริกแต่ละชนิด  
มีสารแคปไซซินอยด์ในปริมาณแตกต่างกัน มีรายงานว่า 
พ ริ ก ข้ี ห นู จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ค ว า ม เ ผ็ ด อ ยู่ ใ น ช่ ว ง       
30,000-50,000 Scoville Heat Units (SHU) ในขณะที่
พริกจากทั่วโลกมีความเผ็ดในช่วง 0-500,000 SHU 

ในปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุน
รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมุ่งเน้น การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีปริมาณสารเผ็ดสูง  
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการฯ รวบรวมพันธุ์พริกเผ็ดจากแหล่งเชื้อพันธุกรรม

ทั่วโลก และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ จํานวน 
831 พันธุ์ มีความเผ็ดตั้งแต่ 50 – 500,000 SHU ประเมิน
ลักษณะประจําพันธุ์ เพื่อคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมที่มีศักยภาพ
ในการนําไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พริกที่ มีสารเผ็ดสูง 
ปัจจุบันสร้างประชากรพื้นฐานของพริกที่ มีสารเผ็ดสูง 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามชนิดของพริก ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกข้ีหนู
เม็ดใหญ่ และพริกข้ีหนูเม็ดเล็ก โดยการผสมพันธุ์พริกจาก
เชื้อพันธุกรรมพริกเผ็ดที่มีลักษณะ ทางการเกษตรและทาง
คุณภาพดี ผลผลิตสูง ปริมาณสารเผ็ดสูง และทนทาน/
ต้านทานต่อโรคและแมลง ได้พัฒนาพันธุ์พริกสายพันธุ์แท้ใน
กลุ่มพริกชี้ฟ้า 10 สายพันธุ์ พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 11 สายพันธุ์ 
และพริกข้ีหนูเม็ดเล็ก 10 สายพันธุ์ และพัฒนาพริกสายพันธุ์
พ่อแม่ที่ดีของพริกชี้ฟ้า 1 สายพันธุ์ และพริกข้ีหนูเม็ดใหญ่  
2 สายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อแม่ที่ดีในการผลิตพริกลูกผสม
ต่อไป 

ปี 2553 ม.ขอนแก่น ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ
ถ่ายทอด พันธุ์พริก 7 สายพันธุ์ให้เกษตรกรใน จ.ขอนแก่น  
จ.นครราชสีมา 95 ราย ปี 2553-2555 ถ่ายทอดพันธุ์พริก
ยอดสนเข็ม 80 ให้บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก 
จํากัด โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริก เพื่อสกัด
สารแคปไซ ซินจากพ ริกแห้ง  เป็นส่ วนผสมในยาทา            
บรรเทาปวด  

 
 
 

พนัธุพ์รกิเผ็ด 
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พันธุ์พริกเผ็ดจากการปรับปรุงพันธุ์ 

พริกชี้ฟ้า 

หนุ่มเขียวตอง 80 

• ทรงต้นแข็งแรง ทรงพุ่มสูงโปร่ง 
ผลผลติสูง (>3,000 กิโลกรัมต่อ
ไร)่ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ดี ผลอ้วนหนา ผลอ่อนสเีขียว
สดใสเมื่อสุกสีผลออกส้มแดง 

• ความเผด็ 60,000-70,000 SHU 
   (ปีท่ีเผยแพร;่ 2551) 

พริกหนุ่มมอดินแดง  
(พันธุ์ลูกผสม) 

• ทรงต้นสูงแข็งแรง 
ผลผลิตสูง > 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลดบิสีเขียวอ่อน ผลสุกสีแดงสด
เหมาะทําพริกสดและพรกิแห้ง 

• ความเผด็ 80,000 SHU 
 (ปีท่ีเผยแพร;่ 2550) 

ห้วยสีทนขามแก่น (พนัธุล์กูผสม) 

• ทรงตน้แขง็แรง ทรงพุม่แผก่วา้ง
ผลผลติสงู(>3,000 กโิลกรมัต่อไร่) 
ทรงตน้แขง็แรง ทนต่อโรคแมลง 
ผลดบิสเีขยีวเขม้ ผลสกุสแีดงสด 
ผลแน่น ผลมลีกัษณะชี+ขึ+น  
เหมาะทําพรกิแหง้ มคีวามเผด็สงู 

• ความเผด็ 60,000 SHU 
(ปีที4เผยแพร;่ 2551) 

พริกขี้หนูเม็ดใหญ ่

ช่อจินดา 80 

• ทรงตน้แขง็แรงผลผลติสงู  
(>3,000 กโิลกรมัต่อไร่)  
ทนต่อโรคแมลง ออกผลเป็นช่อ 
ช่อละประมาณ 6-8 ผล  
ผลดบิสเีขยีวเขม้ ผลสกุสแีดงเขม้ 
ผลมลีกัษณะชี+ขึ+น เหมาะทําพรกิ
แหง้ มคีวามเผด็ปานกลาง 

• ความเผด็ 60,000 SHU 
(ปีที4เผยแพร;่ 2551) 

ยอดสนเขม็ 80 

• ทรงต้นสงูแขง็แรง ทรงพุม่ขนาดใหญ่ 
ผลผลติสงู (>3,000 กโิลกรมัต่อไร่)  
ผลดบิสเีขยีวเขม้ ผลสกุสแีดงสด 
ผลมลีกัษณะชี+ขึ+น ผลแหง้มลีกัษณะ
สแีดงเขม้ ขั +วผลสเีหลอืงทอง  
เหมาะเป็นพรกิแหง้ 

• ความเผด็ 70,000- 80,000 SHU 
(ปีที4เผยแพร;่ 2551) 

จินดานิล 80 

• ทรงตน้แขง็แรง ผลผลติสงู 
(>3,000 กโิลกรมัต่อไร่)  
ทนต่อโรคแมลง ผลดบิสเีขยีว  
ผลสกุสแีดงเขม้ ผลมลีกัษณะชี+ขึ+น 
เหมาะแก่การบรโิภคผลสดและ 
ผลติเพื4อทําพรกิแหง้  
มคีวามเผด็ปานกลาง 

• ความเผด็ 70,000- 80,000 SHU 
(ปีที4เผยแพร;่ 2551) 


