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คํานําสํานักพิมพ์

  “พริก” ส่วนประกอบอาหารส�าคัญที่ช่วยชูรสชาติอาหารไทยให้มีเอกลักษณ์ 

จนเป็นที่ถูกปากถูกใจคนไทยและชาวต่างชาติ... ความเผ็ดจัดจ้านคือรสชาติที่อยู่คู่ 

ครัวไทยมาช้านาน

  ทุกบ้านมักมีพริกติดครัวไว้เสมอ ทั้งพริกสด พริกแห้ง พริกป่น  รวมไปถึง 

น�้าพริกนานาชนิด และพริกแกงแบบต่างๆ ความนิยมยังแพร่หลายไปจนถึงตลาด 

ต่างประเทศ พริกจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการอย่างสูง

  “พริก คู่ครัวไทย ปลูกง่ำย รำยได้งำม” อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระระดับ 

คุณภาพเล่มนี้  เป็นผลงานของกองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน รวบรวม 

สายพันธุ์พริกยอดนิยมของผู้สนใจทั่วไปและเกษตรกร อาทิ  “ซูเปอร์ฮอต” “พริกอัคนี 

พิโรธ”  “พริกเรดฮอต TA100”  “พริกพิโรธร้อยครก”  “พริกลูกผสม cpn#52”  “พริก 

หนุม่เขยีวหยกสยาม” “พรกิกะเหรีย่ง” “พรกิขาวชยับรุ”ี  “พรกิประดบั” “พรกิรปูหวัใจ” 

และอื่นๆ รวมไปถึงรายละเอียดขั้นตอนการเพาะปลูกในรูปแบบต่างๆ ทั้งปลูกในบ้าน 

ปลูกเป็นพืชไร่ และปลูกแซมในสวนหรือนาข้าว พร้อมทิปการดูแลรักษาและป้องกัน 

ก�าจัดโรคพืชและแมลง  เนื้อหาในเล่มจับประเด็นพร้อมไขข้อสงสัยแง่มุมต่างๆ  เกี่ยว 

กับการปลูกและการจัดจ�าหน่าย

  คนในเมอืงทีม่พ้ืีนทีป่ลกูน้อยหรอืเกษตรกรผูส้นใจอยากเพิม่รายได้จงึได้ความรู้ 

เต็มเปี่ยม

  นอกจากพริกจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่น่าจับตามองแล้ว พริกสามารถ 

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา  เคร่ืองส�าอาง และงานปศุสัตว์อีกด้วย 

สารสกัดจากพริกให้คุณประโยชน์มากมาย มากไปกว่านั้น ยังมีข้อมูลการแปรรูป 

น�้าพริกยอดนิยมของคนไทย อย่างน�้าพริกกะปิ น�้าพริกหนุ่ม น�้าพริกลาบ น�้าพริก 

น�้าเงี้ยว น�้าพริกเผา  เป็นต้น การคัดเลือกพริกมาท�าน�้าพริก-ส่วนผสม-วิธีท�า ทุก 

ขั้นตอนบอก  “เคล็ดลับ”  ไว้อย่างละเอียด



8     กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

  หารู ้ไม่ว่า  เจ้าพริกเม็ดเล็กที่เราลิ้มรสเพียงความเผ็ดร้อนธรรมดาๆ สร้าง 

รายได้อย่างงามให้กับเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากพริกอย่างมหา 

ศาล 

 “พริก คู่ครัวไทย ปลูกง่ำย รำยได้งำม” ครบครันควำมรู้รอบด้ำน ท้ำให้ 

คุณพิสูจน์ด้วยตัวเอง!

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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คํานําผู้เรียบเรียง

  ทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้านตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะรวบรวมเรื่องพริกออกมา 

เป็นเล่มให้ได้ ทั้งนี้เพราะพริกนั้นเป็นพืชพื้นฐาน แต่มองให้ลึกลงไปแล้ว พืชชนิดนี ้

มีความส�าคัญที่ครัวไทยขาดไม่ได้

  ตัวเลขกลมๆ...พื้นที่ปลูกพริกของไทยอยู่ที่ ๓ แสนไร่ บางปีสูงกว่าน้ี ผลผลิต 

ต่อไร่หากเป็นพริกขี้หนู ๑ ตัน พริกหยวก ๓ ตัน ปีหนึ่งๆ ไทยมีผลผลิตพริกไม่ต�่ากว่า 

๓ แสนตัน หรือกว่า ๓๐๐ ล้านกิโลกรัม คนไทยปัจจุบันนี้มีราว ๖๔ ล้านคน

  หักตัวเลขส่งออกคร่าวๆ คนไทยกินพริกปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัมต่อคน 

ต่อปี  เฉลี่ย ๑๐ กรัมต่อคนต่อวัน

  ถึงแม้ไม่ใช่พืชพื้นถ่ินของไทย แต่พริกอยู่ในประเทศนี้จนสามารถปรับตัวและ 

พัฒนา ท�าให้มีความหลากหลาย 

  พริกท้องถิ่น อย่างพริกขี้หนูหัวเรือ กะเหร่ียง อีโต๊ะ นักวิชาการเกษตรบอกว่า 

เป็น “พนัธุพ์ืน้เมอืง” คณุสมบตัทิีพ่บ คอื ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมของท้องถิน่ต่างๆ 

มีกลิ่นหอม แต่เพราะคุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้

  พริกพันธุ์ใหม่ที่นักวิชาการเกษตรผสมพันธุ์ข้ึน  เรียกว่า  “พริกลูกผสม” ถึงแม ้

ความหอมน้อย แต่เพราะคุณสมบัติบางอย่างโดดเด่น ทนทานต่อการขนส่ง  จึงเป็น 

สินค้าส่งออก

  ทั้งพริกพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสม ได้สร้างงานท�าเงินให้ผู้เกี่ยวข้องอย่าง 

ต่อเนื่อง  เป็นวงจร

  หนังสือเฉพาะกิจของทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้านเล่มนี้  ได้บอกเล่าเร่ืองราวของ 

พริก ตั้งแต่ความเป็นมา สายพันธุ์  วิธีดูแลรักษา ตัวอย่างการแปรรูป และการตลาด 

  เป็นควำมตั้งใจอีกครั้งของทีมงำนที่อยำกจะน�ำเสนอสิ่งที่มีอยู่ให้ผู้อ่ำน 

พิจำรณำ

กองบรรณำธิกำร

นิตยสำรเทคโนโลยีชำวบ้ำน





พรก
คู่ครัวไทย ปลูกง่าย รายได้งาม
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	 พืชที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันจ�ำนวนไม่น้อย	เดิมทีมีถิ่นก�ำเนิดในต่ำงประเทศ 

แต่เมื่อไทยน�ำเข้ำมำนำนๆ	เกิดกำรปรับตัวและพัฒนำ	แล้วใช้ประโยชน์จำกพืช 

เหล่ำนั้น	มำกกว่ำแหล่งเดิมเขำเสียอีก	ยกตัวอย่ำงเช่น	มะละกอ	ทุเรียน	รวมทั้ง 

พรกิ

 ร สรีย์	 มูิ มร  เขยีนเล่าเกีย่วกบัพรกิไว้ในหนงัสอื “พรรณพชในประวัติ 

ำสตร์ไทย” ดังนี้

  คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส นักเดินเรือผู้มีชื่อเสียง ได้เดินทางไปเสาะหาเคร่ือง 

เทศที่ทวีปอเมริกา  โดยมีปีเตอร์ มาร์ทิล ลูกเรือติดตามไปด้วย ขากลับ ปีเตอร ์

มาร์ทลิ ได้น�าพริกกลับมาปลูกทีส่เปน เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๖ ตรงกบัรชัสมยัของสมเดจ็ 

พระรามาธิบดีที่ ๓ แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิของกรุงศรีอยุธยา

	 ปีเตอร์	มำร์ทลิ	น�ำพรกิเข้ำมำยงัยโุรป	แต่ชำยคนนี้ไม่ค่อยมใีครรู้จกันกั

	 ต่อมำชำวสเปนและชำวโปรตุเกส	ได้น�ำพริกเข้ำมำปลูกในอินเดียใน	พ.ศ.	 

๒๑๒๘	ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระมหำธรรมรำชำแห่งรำชวงศ์สุโขทัยของ 

กรงุศรอียธุยำ

๑
พริก...พืชจากต่างแดน

 แต่คนไทยคุ้นเคยและกินกันทุกวัน
 

 

พริก เป็นส่วนประกอบของครัว ขาดไม่ได้
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	 อินเดียเป็นประเทศที่ร�่ำรวยในวัฒนธรรมกำรกิน	ท�ำอำหำรรสจัด	และเป็น 

เจ้ำต�ำรับเครื่องแกง	ได้เผยแพร่วัฒนธรรมกำรกินไปยังผู้คนในประเทศใกล้เคียง 

ใน	พ.ศ.	๒๑๔๓

	 พริกจำกอินเดียจึงได้แพร่หลำยเข้ำไปในประเทศจีนและเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	ฉะนั้น	คนไทยในสมัยสุโขทัยและในช่วงต้นของกรุงศรีอยุธยำจึงไม่ได้ม ี

โอกำสลิ้มรสเผด็ของพรกิแต่อย่ำงใด

 

ชูรสชาติเผ็ดนํา
  ดร.สุรีย์ ยังเขียนแนะน�าไว้อีกว่า...อาหารหลักๆ ของมวลมนุษย์  ไม่ว่าจะ 

เป็นของชนชาติไหน ก็จะมีการท�าอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่คล้ายกัน  ไม่ว่าจะ 

เป็นอาหารประเภทย่าง ทอด ผัด ลวก ต้ม ตุน จนบางทีแยกแยะไม่ออกว่า ใคร 

เป็นต้นต�ารับที่แท้จริง

	 อำหำรไทยแต่เดิมมำก็เป็นอย่ำงนี้	ในสมัยก่อนที่ไทยยังไม่มีพริกไทย	พริก 

ขี้หน	ูพรกิชี้ฟ้ำ	อำหำรไทยกค็งจดืชดืและหนกัเกลอื	เรำเริ่มกนิพรกิกนัมำประมำณ 

๔๐๐	กว่ำปีเท่ำนั้น	วิวัฒนำกำรอำหำรเผ็ดจึงเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	และต่อเนื่อง 

ในทุกสังคมมนุษย์

	 พรกิมหีน่วยวดัควำมเผด็เป็น	“สโควิลล์ (SHU : Scoville Heat Units)” 

ตั้งตำมชื่อคนที่คดิค้นวธิวีดัควำมเผด็	คอืนำยวลิเบอร์	สโควลิล์	(Wilbur	Scoville)

	 เมื่อเดือนสิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	นักวิจัยอินเดียได้ประกำศว่ำพริกที่เผ็ดที่ 

สุดในโลก	เป็นพริกที่เพำะปลูกอยู่ในบริเวณภูเขำในเมืองเตซเปอร์	อยู่ตอนกลำง 

ของรฐัอสัสมั	มชีื่อเรยีกกนัว่ำ	“พรกิเตซเปอร์”	หรอื	“พรกินำคำ”

 

คนไทยกินพริกทุกวัน 
	 “พริก”	เป็นเครื่องปรุงรสที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนไทยไปแล้ว	และสำมำรถพูด 

ได้ว่ำ	“คนไทยกินพริกกันทุกวัน”	ลองนึกดูว่ำตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมำ	อำหำรมื้อใด 

มื้อหนึ่ง	หรือเมนูใดเมนูหนึ่ง	ต้องมีพริกเป็นส่วนประกอบในอำหำรแน่นอน

	 กำรใช้ประโยชน์จำกพรกินั้นท�ำได้หลำยรูปแบบด้วยกนั	

	 ๑.	กนิเป็นเครื่องเคยีง	เช่น	กนิพรกิสดกบัแหนม	ปลำจ่อม	ลำบ	ข้ำวขำหมู 

	 ๒.	แปรรูปเป็นน�้ำพริก	เป็นกำรถนอมอำหำร	อำจจะใช้พริกเป็นหลัก	หรือ 

มีวัตถุดิบอื่นเป็นหลัก	เช่น	น�้ำพริกกะปิ	น�้ำพริกตำแดง	น�้ำพริกลงเรือ	น�้ำพริก 
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ปลำร้ำ	

	 ๓.	เป็นส่วนประกอบของอำหำร	เช่น	ส้มต�ำ	ผดั	แกง	ต้ม	ฉู่ฉี่	เป็นต้น

	 พริกที่ใช้มีทั้งพริกสดและพริกแห้ง	บำงส่วนแปรรูปโดยกำรดอง	ให้เหมำะ 

กบัอำหำรชนดินั้นๆ

	 คนไทยกินพริกกันทุกวัน	ลองนึกภำพดูว่ำ	ตื่นเช้ำขึ้นมำไปกินข้ำวแกง	แต่ 

ไม่มพีรกิ	หรอืมื้อเที่ยง	หำกส้มต�ำไม่มพีรกิ	รบัรองชวีติไม่ปกตสิขุแน่

 

แนวทางการปลูกพริก
	 ดร.สุรีย์	กล่ำวไว้ว่ำ	มีกำรน�ำพริกเข้ำมำในไทยเป็นเวลำ	๔๐๐	ปีมำแล้ว 

เดมิทกีำรปลูกกค็งท�ำเพยีงพออยูพ่อกนิ	แต่นำนเข้ำคนมำกขึ้นกเ็กดิกำรแลกเปลี่ยน 

อำจจะน�ำพริกไปแลกกับเนื้อ	น�ำพริกไปแลกกับเกลือ	จนเข้ำสู่ยุคปัจจุบัน	มีกำร 

ซื้อขำยกนัด้วยเงนิตรำ

	 รูปแบบของกำรผลติพรกิ	แบ่งได้ดงันี้

	 ๑.	ปลูกพริกไว้กินเอง	บ้ำนละต้นสองต้น	ถือว่ำเป็นกำรผลิตแบบดั้งเดิม 

งำนปลูกแบบนี้	สมัยเก่ำก่อน	ผู้ปลูกเก็บสำยพันธุ์ไว้เอง		ปัจจัยที่ใส่ลงไปให้กับ 

ต้นพรกิแทบไม่มอีะไร	ผู้ปลูกบำงคนไม่เคยรดน�้ำด้วยซ�้ำไป

	 บำงครอบครวัไม่ได้ตั้งใจปลูกพรกิ	แต่มนีกคอยช่วย	เรื่องนี้คณุสพุจน์		แจ้ง- 

เร็ว	บรรณำธิกำรและผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ	นิตยสำรศิลปวัฒนธรรม	ขยำยควำมว่ำ 

ชำวบ้ำนส่วนใหญ่มีพริกขี้หนูขึ้นตำมสวน	ไม่ต้องปลูก	โดยนกกินแล้วก็ขี้	เมล็ด 

พริกงอกเป็นต้นใหม่	ให้มีเก็บผลผลิตเป็นวงจรมำชั่วนำตำปีแล้ว

	 ๒.	ปลูกผสมผสำน	งำนปลูกพรกิแบบนี้	ผู้ปลูกท�ำกจิกรรมกำรเกษตรอย่ำง 

อื่นอยู่แล้ว	พื้นที่	๔-๕	ไร่	หรืออำจจะมำกกว่ำนี้	จำกนั้นแซมพริกเข้ำไป	 ส่วน 

ใหญ่สำยพนัธุม์กัจะเกบ็เมลด็ไว้เอง	ส่วนกำรดแูลรกัษำ	เจ้ำของเอำใจใส่พอสมควร 

เมื่อมีผลผลิตก็เก็บพร้อมๆ	กับผลผลิตอย่ำงอื่นน�ำไปจ�ำหน่ำย	เป็นรำยได้เสริม 

เข้ำท�ำนองเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ๓.	ปลูกเป็นอุตสำหกรรม	งำนปลูกพริกในลักษณะอย่ำงนี้	ใส่ปัจจัยกำร 

ผลิตเข้ำไปเต็มที่	ตั้งแต่กำรเตรียมพื้นที่	ต้องท�ำอย่ำงประณีต	มีระบบน�้ำ	สำย 

พันธุ์ส่วนใหญ่เป็นลูกผสม	ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง	สนนรำคำค่อนข้ำงแพง	แน่นอน 

กำรดูแลเอำใจใส่ต้องมคีวำมเข้มข้น	



1      กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

พรกิอยู่ร่วมกบัพชือื่นได้	 	

จะต้มจะแกงต้องมีพริก

พริกผลิตแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ

	 เกษตรกรที่ผลิตรูปแบบนี้	ต้องมีทุน	มีเทคโนโลยี	ปัจจุบันมีผลิตกระจำย 

อยู่ในหลำยพื้นที่	ส่วนหนึ่งผลิตหลังจำกปลูกพืชหลักแล้ว	เช่นเกษตรกรที่จังหวัด 

สโุขทยัหลงัเกี่ยวข้ำวกป็ลูกพรกิ	ซึ่งระยะเวลำดงักล่ำว	มปัีญหำเรื่องโรคและแมลง 

น้อย

พริกกับวัฒนธรรมและประเพณี 
	 นอกจำกพริกมีควำมจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันแล้ว	พริกยังเกี่ยวข้องกับ 

ชีวิตผู้คนในแง่วัฒนธรรมประเพณีอีกด้วย		มีส�ำนวนเก่ำเกี่ยวกับพริก	เช่น	“ต�ำ 

น�้ำพริกละลำยแม่น�้ำ”	“น�้ำพริกถ้วยเก่ำ”	เนื้อเพลงก็มีพริกเข้ำไปเกี่ยวข้อง	อย่ำง 
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เช่น	“กินข้ำวกับน�้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวย”	เพลงของแม่ผ่องศรี	วรนุช	ส่วนเนื้อ 

เพลงที่ว่ำ	“พริกบ้ำนเหนือ	เกลือบ้ำนใต้”	บ่งบอกถึงสังคมเก่ำก่อนที่พึ่งพำกัน	ไม ่

เน้นกำรซื้อขำย		กรณีกำร	“เผำพริกเผำเกลือ”	เพื่อสำปแช่ง	ผู้เผำต้องกำรให้ผู้ 

ได้รบั	มคีวำมเจบ็แสบเผด็ร้อนดงัรสของพรกิ

ผลผลิตพริกกว่า ๓๐๐ ล้านกิโลกรัม
	 พริก	เป็นต้นก�ำเนิดของอำหำรหลำยอย่ำง	จะท�ำส้มต�ำ	หำกไม่มีพริก	คง 

ต้องล้มเลิก	จะต้มจะแกง	หำกขำดพริก	คงท�ำได้ยำก	พริกจึงเป็นพืชที่ครอบครัว 

คนไทยขำดไม่ได้	ยำมใดที่ขำดแคลนจริงๆ	มีพริก	น�้ำปลำ	มะนำว	มีข้ำวสวย	ก ็

พอประทงัชวีติได้

	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีตัวเลขกำรผลิต 

พริกขี้หนูสวน	พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่	พริกใหญ่	พริกหยวก	และพริกยักษ์	เมื่อ	พ.ศ. 

๒๕๕๖	ดงันี้

	 พรกิขี้หนสูวน พื้นที่ผลติ ๑๓๐,๓๙๑ ไร่ ผลผลติที่เกบ็เกี่ยวได้ ๙๔,๙๓๐,๐๑๖

กโิลกรมั	รำคำที่ขำยได้กโิลกรมัละ	๕๐	บำท

	 พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่	พื้นที่ผลิต	๑๘๑,๐๐๑	ไร่	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้	คือ 

๑๗๑,๖๐๒,๐๐๑	กโิลกรมั	รำคำที่ขำยได้กโิลกรมัละ	๖๑	บำท

	 พรกิใหญ่	พื้นที่ผลติ	๓๑,๐๐๔	ไร่	ผลผลติที่เกบ็เกี่ยวได้	คอื	๒๖,๔๕๗,๗๒๕ 

กโิลกรมั	รำคำที่ขำยได้กโิลกรมัละ	๒๓	บำท

	 พริกหยวก	พื้นที่ผลิต	๕,๗๗๘	ไร่	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้	๙,๓๑๗,๑๔๐ 

กโิลกรมั	รำคำที่ขำยได้กโิลกรมัละ	๒๒	บำท

	 พริกยักษ์	พื้นที่ผลิต	๓๖๒	ไร่	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้	คือ	๔๐๘,๔๓๘	กิโล 

กรัม	รำคำที่ขำยได้กิโลกรัมละ	๔๗	บำท

	 รวมพื้นที่กำรผลิตทั้งหมด	๓๔๘,๕๓๖	ไร่	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้	คือ 

๓๐๒,๗๑๕,๓๒๐	กโิลกรมั

	 ประชำกรของไทย	ปี	๒๕๕๖	มี	๖๔	ล้ำนคน	พริกที่ผลิตได้	๓๐๒	ล้ำน 

กิโลกรัม	คนไทยกินเป็นหลัก	ซึ่งถือว่ำกินกันมำกที่เหลือคนจำกเพื่อนบ้ำน	อย่ำง 

เมียนมำร์	กัมพูชำ	และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ที่เข้ำมำเที่ยว 

มำท�ำงำนช่วยกิน	ผลผลิตส่วนหนึ่งส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

 พริกสร้างงานสร้างเงินเป็นวงจรต่อเนื่อง ความส�าคัญของพริกถือ 

ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ



พริกชี้ฟ้า

พริกเหลืองลูกผสมพริกซูเปอร์ฮอต



พริก คู่ครัวไทย ปลูกง่าย รายได้งาม     19

  พรกิ ถอืเป็นหนึง่ในพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัและได้รับความนยิมในการบริโภค 

กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงทั่วโลก ทั้งในรูปของ 

พริกสดและพริกแห้ง  รวมถึงการน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

  ในประเทศไทยมีการปลูกพริกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค   ส�าหรับ 

สายพันธุ์พริกที่ปลูกนั้นมีความหลากหลายเช่นกัน ทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูก 

ผสมเพื่อการค้าต่างๆ ตั้งแต่พริกผลเล็กอย่าง  “พริกขี้หนู”  ไปจนถึงพริกผลใหญ ่

อย่าง “พริกหยวก”   พริกแต่ละพันธุ์จะได้รับความนิยมในการปลูกที่หลากหลาย 

ไปตามสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด 

  ชื่อวงศ์ S LANAC A

  ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum frutescens Linn.

  ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chilli peppers, chili, chile

  ชื่อพ้ืนเมือง ครี  (กะเหร่ียง-ก�าแพงเพชร) ดีปลี  (ปัตตานี) ดีปลีขี้นก พริก 

ขี้หนู  (ใต้) ปะแกว (ชาวบน-นครราชสีมา) พริก  (กลาง,  เหนือ) พริกขี้หนู (กลาง) 

พริกแด้ พริกแต้ พริกน�า  (เหนือ) มะระตี้  (เขมร-สุรินทร์) มือซาซีซู  มือส่าโพ 

(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) หมักเพ็ด  (อีสาน)

๒
ความหลากหลายของพันธุ์พริก

ในประเทศไทย


