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ปี  2556 ประเทศไทยมีพื้ นที่ ปลู กพริกประมาณ 
348,453  ไร่ ผลผลิตสดรวม 332,888 ตันต่อปี พริกที่มี
ความส าคัญ 5 ชนิด คือ พริกขี้หนูผลเล็ก พริกขี้หนูผลใหญ่   
พริกยักษ์  พริกหยวก และพริกใหญ่ พริกที่ปลูกมากที่สุด คือ 
พริกขี้หนูผลเล็กและพริกขี้หนูผลใหญ่ มีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติของกระทรวงพาณิชย์พบว่า 
ปี พ.ศ. 2559 ไทยส่งออกพริกทั้งรูปผลสด ซอสพริก พริกแห้ง 
เครื่องแกงส าเร็จรูป  และพริกบดหรือป่นเป็นมูลค่ารวม       
4,561 ล้านบาท และส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อการค้าปีละกว่า 
620 ล้านบาท นอกจากใช้พริกประกอบอาหารแล้วยังมีการน า
สารเผ็ดของพริกที่ท าให้เกิดรสเผ็ดร้อนหรือแคปไซซินอยด์ 
(capsaicinoids) ที่อยู่ในไส้ของผลพริกไปใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารและยามากขึ้ น  เป็ นการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ แก่ 
พริกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ในรูปแคปซูลใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียใน
กระเพาะอาหาร และผลิตภัณฑ์ในรูปโลชั่นและครีม ใช้เป็น 
ยาทาภายนอกบรรเทาปวดเมื่อย ปวดตามข้ออักเสบ และยาฉีดพ่น
เพื่อรักษาโรคไซนัส ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันสัตว์กัดแทะ
สายไฟ และไฟเบอร์ออปติกส์ต่างๆ ที่ฝังใต้ดิน เป็นต้น พริกแต่ละ
ชนิดมีสารแคปไซซินอยด์ในปริมาณแตกต่างกัน มีรายงานว่า 
พริกขี้หนูจากประเทศไทยมีความเผ็ดอยู่ในช่วง 30,000-50,000 
สโควิล/Scoville Heat Units (SHU) ในขณะที่พริกจากทั่วโลกมี
ความเผ็ดในช่วง 0 – 1,000,000 SHU 
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ในปี  พ .ศ .2549 ถึ งปั จจุ บั น  ส ำนั กงำนพั ฒ นำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (สวทช.) สนับสนุน   
ศ.ดร.สุชีลำ เตชะวงศ์เสถียร มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดย
มุ่งเน้น กำรพัฒนำพันธุ์พริกให้มีปริมำณสำรเผ็ดสูง โดยได้
รวบรวมพันธุ์พริกเผ็ดจากแหล่งเชื้อพันธุกรรมทั่วโลกจ านวน 
กว่า 1,500 สายพันธุ์ มีความเผ็ดตั้งแต่ 50 – 500,000 SHU 
ประเมินลักษณะประจ าพันธุ์และคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมที่มี
ลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพดี ผลผลิตสูง ปริมาณ 
สารเผ็ดสูง และทนทาน/ต้านทานต่อโรคและแมลง เพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์พริกที่มีสารเผ็ดสูง สร้างประชำกรพื้นฐำน
พริกเผ็ดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พริกชี้ฟ้า พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 
และพริกขี้หนูเม็ดเล็ก ได้พันธุ์พริกเผ็ดที่มีควำมเผ็ดระหว่ำง 
20,000 – 500,000 SHU  แบ่งเป็น สำยพันธุ์แท้ 72 พันธุ์ 
และพันธุ์ลูกผสม 11 พันธุ์ ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
19 พันธุ์ และเผยแพร่พันธุ์พริกไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งภำครัฐ 
เอกชน รวมทั้งเกษตรกร ได้แก่ 1) กำรใช้ประโยชน์ระดับ
ชุมชน เผยแพร ่‘พันธุ์พริกยอดจินดา’ ให้กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้าน
ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลิตเป็นพริกปลอดภัย เผยแพร่  
‘พันธุ์พริกห้วยสีทนกาลพฤกษ์’ ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 2) กำรใช้
ประโยชน์ระดับกำรวิจัย เผยแพร่ประชากรพริกเผ็ดและพริก
พันธุ์ดี จ านวนมากกว่า 400 พันธุ์/สายพันธุ์ ให้ภาครัฐและ
เอกชน จ านวนมากกว่า  20 หน่วยงาน ใช้ในการต่อยอดงานวิจัย 
และ 3) กำรใช้ประโยชน์ในระดับกำรค้ำ ถ่ายทอดพริกเผ็ดพันธุ์ 
“ยอดสนเข็ม 80” (ปี 2552) และ “อัคนีพิโรธ” (ปี 2555) ให้แก่ 
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด เพื่อใช้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
พริกแห้งในพื้ นที่  จ.ศรีสะเกษ และ จ.สกลนคร เพื่ อผลิ ต 
พริกเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมยาในปริมาณปีละมากกว่า 20 ตัน
พริกสด  

 
 

 
 

ควำมหลำกหลำยเชื้อพันธกุรรมพริกเผ็ด 

พนัธุพ์รกิเผ็ด 

สนใจติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่  
ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร ศูนยว์ิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  
โทรศัพท์ 043-202696 อีเมล์ suctec.kku@gmail.com 
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ยอดสนเข็ม 80 
• ผลดิบสีเขียวเข้ม ผลสุกสีแดงสด ผล

แน่น ผลมีลักษณะชี้ขึ้น  
• ทรงต้นทรงต้นแข็งแรง ทนต่อโรค

แมลง 
• ผลผลิต >3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
• เหมาะท าพริกแห้ง มีความเผ็ดสูง 
• ความเผ็ด 70,000 SHU 

พันธุ์พริกเผ็ดจำกกำรปรับปรุงพันธุ์ 

ควำมเผ็ด 0 – 50,000 SHU 

ควำมเผ็ด 50,000 – 100,000 SHU 

ควำมเผ็ดมำกกว่ำ 100,000 SHU 

ทับทิมมอดินแดง (พันธุ์ลกูผสม) 
• ทรงต้นแข็ งแรง ต้นสู งใหญ่ 

ทรงพุ่มแผ่กว้าง ทนทานต่อโรค
และแมลง ปลูกในสภาพไร่ได้ดี 

•  ผลมีสีแดงสด มีความเผ็ดสูง  
• เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด >300,000 SHU 

เยลโลมูน (พันธุ์ลูกผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ ทรงพุ่ม

แผ่กว้าง ทนทานตอ่โรคและแมลง  
• ผลมีสีเหลืองส้ม  
• เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด 200,000 SHU 

เรดซันอีสำน (พันธุ์ลกูผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ ทรงพุ่ม

แผ่กว้าง ทนทานต่อโรคและแมลง 
• ผลผลิตสูง (> 1 กิโลกรัมต่อต้น)  
• ผลยาว   สีแดงเข้ม  
• เหมาะส าหรับท าพริกสด/แห้ง 
• ความเผ็ด 30,000 SHU 

เรดมูนอีสำน (พันธุ์ลูกผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ ทรงพุ่ม

แผ่กว้าง ทนทานต่อโรคและแมลง 
• ผลผลิตสูง  > 1 กิโลกรัมต่อต้น)  
• ผลยาว สีแดงสด  
• เหมาะส าหรับท าพริกสด/แห้ง  
• ความเผ็ด 30,000 SHU 

ห้วยสีทนกำลพฤกษ ์
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ ทรงพุ่ม

แผ่กว้าง ทนทานต่อโรคและแมลง 
• ผลยาว สีแดงสด  
• เหมาะส าหรับท าพริกแห้ง  
• ความเผ็ด 50,000 SHU 

หยกเขียวมอดินแดง (พันธุ์ลูกผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ เก็บได้นาน  
• ผลสีแดงเข้ม เนื้อบาง ก้านยาว มีกลิ่นหอม  
• เหมาะส าหรับบริโภคสดและท าซอส  
• ความเผ็ด 100,000 SHU 

หยกขำวมอดินแดง (พันธุ์ลูกผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ เก็บได้นาน  
• ผลสีแดงสด เน้ือบาง ก้านยาว มีกลิ่นหอม  
• เหมาะส าหรับบริโภคสดและท าซอส  
• ความเผ็ด 100,000 SHU 

เพชรมอดินแดง (พันธุ์ลูกผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ ทรง

พุ่มแผ่กว้าง ทนทานต่อโรคและ
แมลง ปลูกในสภาพไร่ได้ดี 

• ผลมีสีแดงสด มีความเผ็ดสูง 
• เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด >300,000 SHU 

อัคนีพิโรธ (พันธุ์ลูกผสม) 
• ทรงต้นแข็งแรง ต้นสูงใหญ่ใหญ่ ทรง

พุ่มแผ่กว้าง ปลูกในสภาพโรงเรือน  
•  ผลสีแดงเสด 

• เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด 500,000 SHU 

“น้ ำพริกปลำช่อน” 

“ซอสพริก” 

“ยำแกป้วดเมื่อยกล้ำมเนื้อ” 


