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ป  2556 ประเทศไทยมี พื้ น ท่ี ปลู กพริ กประมาณ 
348,453  ไร ผลผลิตสดรวม 332,888 ตันตอป  พริกที่มี
ความสําคัญ 5 ชนิด คือ พริกข้ีหนูผลเล็ก พริกข้ีหนูผลใหญ   
พริกยักษ  พริกหยวก และพริกใหญ พริกที่ปลูกมากท่ีสุด คือ 
พริกข้ีหนูผลเล็กและพริกข้ีหนูผลใหญ มีแหลงผลิตสําคัญอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติของกระทรวงพาณิชยพบวา 
ป พ.ศ. 2559 ไทยสงออกพริกท้ังรูปผลสด ซอสพริก พริกแหง 
เครื่องแกงสําเร็จรูป และพริกบดหรือปนเปนมูลคารวม       
4,561 ลานบาท และสงออกเมล็ดพันธุพริกเพ่ือการคาปละกวา 
620 ลานบาท นอกจากใชพริกประกอบอาหารแลวยังมีการนํา
สารเผ็ดของพริกที่ทําให เกิดรสเผ็ดรอนหรือแคปไซซินอยด 
(capsaicinoids) ท่ีอยูในไสของผลพริกไปใชในอุตสาหกรรม
อาหารและยามากข้ึ น เป นการสร างมู ลค าเพ่ิ ม ให แก 
พริกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑในรูปแคปซูลใชฆาเช้ือแบคทีเรียใน
กระเพาะอาหาร และผลิตภัณฑในรูปโลชั่นและครีม ใชเปน 
ยาทาภายนอกบรรเทาปวดเมื่อย ปวดตามขออักเสบ และยาฉีดพน
เพ่ือรักษาโรคไซนัส ตลอดจนเปนผลิตภัณฑปองกันสัตวกัดแทะ
สายไฟ และไฟเบอรออปติกสตาง  ๆที่ฝงใตดิน เปนตน พริกแตละ
ชนิดมีสารแคปไซซินอยดในปริมาณแตกตางกัน มีรายงานวา 
พริกข้ีหนูจากประเทศไทยมีความเผ็ดอยูในชวง 30,000-50,000 
สโควิล/Scoville Heat Units (SHU) ในขณะที่พริกจากทั่วโลกมี
ความเผ็ดในชวง 0 – 1,000,000 SHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 

 
 
 
 
 

 
 
ในป  พ .ศ .2549 ถึ งป จจุ บั น  สํ านั กงาน พั ฒ นา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สนับสนุน   
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
มุงเนน การพัฒนาพันธุพริกใหมีปริมาณสารเผ็ดสูง โดยได
รวบรวมพันธุพริกเผ็ดจากแหลงเชื้อพันธุกรรมท่ัวโลกจํานวน 
กวา 1,500 สายพันธุ มีความเผ็ดตั้งแต 50 – 500,000 SHU 
ประเมินลักษณะประจําพันธุและคัดเลือกเช้ือพันธุกรรมท่ีมี
ลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพดี ผลผลิตสูง ปริมาณ 
สารเผ็ดสูง และทนทาน/ตานทานตอโรคและแมลง เพ่ือนําไปใช
ในการปรับปรุงพันธุพริกที่มีสารเผ็ดสูง สรางประชากรพ้ืนฐาน
พริกเผ็ดแบงเปน 3 กลุม ไดแก พริกช้ีฟา พริกข้ีหนูเม็ดใหญ 
และพริกข้ีหนูเม็ดเล็ก ไดพันธุพริกเผ็ดท่ีมีความเผ็ดระหวาง 
20,000 – 500,000 SHU  แบงเปน สายพันธุแท  72 พันธุ 
และพันธุลูกผสม 11 พันธุ ย่ืนจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม 
19 พันธุ และเผยแพรพันธุพริกไปสูผูใชประโยชน ท้ังภาครัฐ 
เอกชน รวมทั้งเกษตรกร ไดแก 1) การใชประโยชนระดับ
ชุมชน เผยแพร ‘พันธุพริกยอดจินดา’ ใหกลุมเกษตรกรหมูบาน
ซําสูง จังหวัดขอนแกน ผลิตเปนพริกปลอดภัย เผยแพร  
‘พันธุพริกหวยสีทนกาลพฤกษ’ ใหกลุมเกษตรกร กลุมแมบาน
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 2) การใช
ประโยชนระดับการวิจัย เผยแพรประชากรพริกเผ็ดและพริก
พันธุดี  จํานวนมากกวา 400 พันธุ/สายพันธุ ใหภาครัฐและ
เอกชน จํานวนมากกวา  20 หนวยงาน ใชในการตอยอดงานวิจัย 
และ 3) การใชประโยชนในระดับการคา ถายทอดพริกเผ็ดพันธุ 
“ยอดสนเข็ม 80” (ป  2552) และ “อัคนี พิโรธ” (ป 2555) ใหแก 
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด เพ่ือใช พัฒนา
ผลิตภัณฑยาแกปวดเมื่อยกลามเน้ือ โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิต
พริกแห งในพ้ื นที่  จ.ศรีสะเกษ และ จ.สกลนคร เพ่ื อผลิ ต 
พริกเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมยาในปริมาณปละมากกวา 20 ตัน
พริกสด  

 
 

 
 

ความหลากหลายเชื้อพันธุกรรมพริกเผ็ด 

พนัธุพ์รกิเผ็ด 

สนใจติดตอขอรับขอมูลไดที่  
ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงคเสถียร ศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืน  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002  
โทรศัพท 043-202696 อีเมล suctec.kku@gmail.com 
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ยอดสนเข็ม 80 
• ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสด ผล

แนน ผลมีลักษณะชี้ขึ้น  
• ทรงตนทรงตนแข็งแรง ทนตอโรค

แมลง 
• ผลผลิต >3,000 กิโลกรัมตอไร 
• เหมาะทําพริกแหง มีความเผ็ดสูง 
• ความเผ็ด 70,000 SHU 

พันธุพริกเผ็ดจากการปรับปรุงพันธุ 

ความเผด็ 0 – 50,000 SHU 

ความเผด็ 50,000 – 100,000 SHU 

ความเผ็ดมากกวา 100,000 SHU 

ทับทิมมอดินแดง (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็ งแรง ต นสู งใหญ 

ทรงพุมแผกวาง ทนทานตอโรค
และแมลง ปลูกในสภาพไรไดดี 

•  ผลมีสีแดงสด มคีวามเผ็ดสูง  
• เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด >300,000 SHU 

เยลโลมูน (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ ทรงพุม

แผกวาง ทนทานตอโรคและแมลง  
• ผลมีสีเหลืองสม  
• เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด 200,000 SHU 

เรดซันอสีาน (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ ทรงพุม

แผกวาง ทนทานตอโรคและแมลง 
• ผลผลิตสูง (> 1 กิโลกรัมตอตน)  
• ผลยาว   สีแดงเขม  
• เหมาะสําหรับทําพริกสด/แหง 
• ความเผ็ด 30,000 SHU 

เรดมูนอีสาน (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ ทรงพุม

แผกวาง ทนทานตอโรคและแมลง 
• ผลผลิตสูง  > 1 กิโลกรมัตอตน)  
• ผลยาว สีแดงสด  
• เหมาะสําหรับทําพริกสด/แหง  
• ความเผ็ด 30,000 SHU 

หวยสีทนกาลพฤกษ 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ ทรงพุม

แผกวาง ทนทานตอโรคและแมลง 

• ผลยาว สีแดงสด  

• เหมาะสาํหรับทําพริกแหง  
• ความเผ็ด 50,000 SHU 

หยกเขียวมอดินแดง (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ เก็บไดนาน  
• ผลสีแดงเขม เนื้อบาง กานยาว มีกล่ินหอม  
• เหมาะสาํหรับบริโภคสดและทําซอส  
• ความเผ็ด 100,000 SHU 

หยกขาวมอดินแดง (พนัธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ เก็บไดนาน  
• ผลสีแดงสด เน้ือบาง กานยาว มีกลิ่นหอม  
• เหมาะสําหรับบริโภคสดและทําซอส  
• ความเผ็ด 100,000 SHU 

เพชรมอดินแดง (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญ ทรง

พุมแผกวาง ทนทานตอโรคและ
แมลง ปลูกในสภาพไรไดดี 

• ผลมีสีแดงสด มีความเผ็ดสูง 
• เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด >300,000 SHU 

อัคนีพิโรธ (พันธุลูกผสม) 
• ทรงตนแข็งแรง ตนสูงใหญใหญ ทรง

พุมแผกวาง ปลูกในสภาพโรงเรือน  
•  ผลสีแดงเสด 
• เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมยา 
• ความเผ็ด 500,000 SHU 

“น้ําพริกปลาชอน” 

“ซอสพริก” 

“ยาแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ” 


