
ความผูกพันของคนกับพรกิ
ตอน : พรกิกะเหร ี่ยง ‘คีรรีาษฎร์’ ผลเล็ก รสร้อนแรง

 แปลงพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1 ปลูกที่ จ.ล�าปาง

 ผู้เขียนและทีมวิจยั ลงพ้ืนท่ี อ.ล้ี จ.ล�าพูน เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุพรกิกะเหรีย่ง 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

โลกของพืชผัก
เรื่อง : รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พืชผกัวงศ์พรกิ – มะเขือ (Solanaceae หรอื 
Night-shade family) เป็นวงศ์ของพืชทีม่คีวาม
ส�าคญัทางเศรษฐกจิ สามารถน�ามาประกอบอาหาร
และสกัดสารทีม่ีคุณสมบัติทางยาหลายชนิด

พื้นที่ปลูกพริกเพื่อการบริโภคของโลก  พ.ศ. 2562 แบ่งออก
เป็นดังนี้ พริกเพ่ือบริโภคผลสด 23.2 ล้านไร่ พริกเพื่อบริโภค 
ผลแห้ง 10.8 ล้านไร่ รวม 34.0 ล้านไร่ ประเทศทีม่พีืน้ทีป่ลกูพรกิสด 
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ ประเทศจีน (5.0 ล้านไร่) อินเดีย 
(4.9 ล้านไร่) อินโดนีเซีย (1.9 ล้านไร่) เอธิโอเปีย (1.1 ล้านไร่) 
เมก็ซิโก (0.9 ล้านไร่) เมียนมา (0.7 ล้านไร่) ไนจีเรยี (0.6 ล้านไร่) 
รวมพื้นที่ 14.4 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.1 ของพื้นที่เก็บเก่ียว
ผลผลิตทั้งหมด ส่วนพริกเพื่อบริโภคผลแห้ง พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่
อยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย (4.8 ล้านไร่) เมียนมา  
(0.7 ล้านไร่) บงัคลาเทศ (0.6 ล้านไร่) ไทย (0.6 ล้านไร่) เวยีดนาม 
(0.5 ล้านไร่) จีน (0.3 ล้านไร่) ปากีสถาน (0.3 ล้านไร่) รวม  
7.8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.8 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมด 
(FAOSTAT, 2019) ส่วนเมล็ดพันธุ์พริก ประเทศไทยมีการน�าเข้า 
ปริมาณ 7.7 ตัน มูลค่า 32.6 ล้านบาท และส่งออกเมล็ดพันธุ์พริก 
ปริมาณ 57.9 ตัน มูลค่า 807.1 ล้านบาท (ส�านักควบคุมพืช 
และวัสดุการเกษตร, 2563)

พรกิเป็นพชืในวงศ์ Solanaceae สกลุ Capsicum จ�าแนกได้ 
32 ชนดิ พนัธุท์ีน่ยิมปลกูเพือ่บรโิภคม ี5 ชนดิ ได้แก่ C. annuum L. 
C. frutescens L. C. chinense Jacquin C. baccatum L.  
ม ี2 ชนดิย่อย คอื pendulum, umbilicatum และ C. pubescens 
Ruiz & Pavon 

ถิน่ก�าเนดิของพรกิอยูใ่นเขตร้อนชืน้ของทวปีอเมรกิากลาง 
และอเมรกิาใต้ 3 แหล่ง ได้แก่ C. annuum มีถ่ินก�าเนิดปฐมภมิู 
และทตุยิภมูใินประเทศเมก็ซโิกและกวัเตมาลา C. chinense และ 
C. frutescens มถีิน่ก�าเนดิในภาคเหนอืแถบแม่น�า้แอมะซอน 
ของทวปีอเมรกิาใต้ C. baccatum และ C. pubescens มถีิน่ก�าเนดิ 
ในประเทศเปรูและโบลิเวีย
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 ถิ่นก�าเนิดของพริกในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ จ�านวน  
5 ชนิด ที่มา: ดัดแปลงจาก Pickersgill (1971)

 ความดกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1 ซึ่งเป็นพริกกะเหรี่ยง กลุ่ม C. frutescens L. ผลเล็ก มีกลิ่นและรสเผ็ดจัด

พันธุ์พริกที่มีรสเผ็ดจัดได้รับความนิยมบริโภคในประเทศ
เขตร้อน และพันธุ์ที่มีรสเผ็ดน้อยนิยมบริโภคในเขตอบอุ่น 
และเขตหนาว มีประวัติการปลูกและบริโภคมายาวนานระหว่าง
ครสิต์ศกัราช 6,000-7,500 ปี พบหลกัฐานการปลกูในประเทศเปร ู
นานกว่า 4,000 ปี จดัเป็นพชืสมนุไพรทีม่รีสเผด็หอม เป็นอาหาร
ที่ส�าคัญของมนุษย์และสัตว์มากว่า 2,000 ปี

ศตวรรษที่ 15 (พ.ศ. 2036) โคลัมบัส เป็นคนแรกที่น�า
พันธุ์พริกจากเขตร้อนไปยังสเปนซึ่งเป็นเขตอบอุ่น เนื่องจากผล
มีรสชาติและวิตามินสูง จึงท�าให้ความนิยมบริโภคแพร่หลาย  
ต่อมาในศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 2091) การปลูกพริกได้แพร่หลาย
ไปในประเทศอังกฤษและยุโรปตอนกลาง โดยการน�าพันธุ์พริก
ไปจากแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2428)  
ชาวสเปนและโปรตเุกสได้น�าการปลกูพรกิไปเผยแพร่ในทวปีเอเชยี 
ได้แก่ ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และทวีปแอฟริกา ประเทศจีน
มกีารปลกูพรกิต้ังแต่ศตวรรษที ่18 ประเทศไทยสนันษิฐานว่า 
คณะบาทหลวงชาวโปรตุเกสในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) น�าพรกิเข้ามาในประเทศไทย
และใช้อย่างแพร่หลายในอาหารไทย 

การจ�าแนกพันธุ์พริกตามการใช้ประโยชน์
จ�าแนกพันธุ์พริกตามลักษณะพฤกษศาสตร์ มี 5 กลุ่ม ดังนี้ 

(Lippert, Smith, & Bergh, 1966; McCormack, 2005) 
1. Capsicum annuum L. ดอกเดี่ยวมีสีขาวหรือขาวหม่น 

อบัเรณสูม่ีวงหรอืน�า้เงนิ ดอกเดีย่วต่อข้อ บางครัง้อาจม ี2 ดอกต่อข้อ 
ในแขนงย่อย มีรอยคอดบริเวณรอยต่อของกลีบเลี้ยงกับก้านดอก 
ผลสุกสีเขียว เหลือง แดง เมล็ดสีน�้าตาลอ่อน ปลูกเป็นการค้า 
ที่ส�าคัญทั่วโลก โดยเฉพาะเขตร้อนและแห้งแล้ง พันธุ์ที่พบ 
ในประเทศไทย เช่น พริกชี้ฟ้า พริกชี้ฟ้าใหญ่ พริกจินดา พริกแดง 
พริกฟักทอง พริกขี้หนู พริกขี้หนูชี้ฟ้า พริกขี้หนูจินดา พริกหวาน 

2. C. baccatum L. มี 2 ชนิดย่อย คือ C. baccatum var. 
baccatum และ C. baccatum var. pendulum ทั้ง 2 ชนิดย่อย
พบในที่ราบลุ่มของโบลิเวีย baccatum พบในภาคใต้ของโบลิเวีย
ไปจนถงึอาร์เจนตนิา ส่วน pendulum ปลกูในภาคเหนอืของโบลเิวยี
ไปจนถึงเปรู C. baccatum var. baccatum มีการปลูกอย่าง 
กว้างขวาง พริกชนิดนี้มีดอกครีมสีขาว มีจุดสีเหลืองหรือน�้าตาล
บริเวณโคนดอก อับเรณูสีเหลือง มีรอยคอดบริเวณรอยต่อของ 
กลีบเล้ียงและก้านดอก ก้านผลและใบยาวและใหญ่ ผลมักช้ีลง  
มีรอยย่น กลิ่นฉุน และสีเฉพาะ เรียกว่า พริกอาจิ (Aji)

3. C. chinense Jacquin มีดอกสีขาวหรือเขียว อับเรณู
สีน�้าเงิน กลีบใบมีซี่ฟันและรอยคอดบริเวณรอยต่อของกลีบเลี้ยง
กับก้านดอก มีดอก 1-3 ดอกต่อข้อ ผลมีขนาดใหญ่และเล็ก  
ผลเล็กมีกลิ่นและรสเผ็ดจัด พริกในกลุ่มนี้มีผลใหญ่เนื้อหนา  
ใช้รับประทานสด พริกเนือ้บางใช้ท�าพริกแห้ง เป็นพริกทีม่ชีือ่เสยีงว่า 
เผ็ดที่สุดในโลก คือ พนัธ์ุ ‘Habanero’ พันธุ์ที่พบในประเทศไทย 
เช่น พริกขีห้น ูพรกิขีห้นแูดง พรกิกลาง พรกิเลบ็มอืนาง พรกิขีห้นูหอม 
พริกสวน 

4. C. frutescens L. ดอกมสีเีขยีว อบัเรณสูนี�า้เงิน ไม่มรีอยคอด 
บรเิวณรอยต่อของกลบีเลีย้งและก้านดอก ท�าให้ชิดกบัผล ส่วนมาก
มีดอกเดี่ยวต่อข้อ บางครั้งอาจมี 2 ดอกต่อข้อ ซึ่งท�าให้ต้นชะงัก
การเจริญเติบโต นอกจากนี้พบว่า พันธุ์ป่ามีมากกว่า 5 ผลต่อข้อ 
พนัธุท์ีพ่บในประเทศไทย เช่น พรกิชีฟ้้า พรกิเกษตร พรกิกะเหรีย่ง 
พริกขี้หนู พริกขี้หนูหอม พริกขาว
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5. C. pubescens Ruiz & Pavon 
ดอกมีสีม่วงอมน�้าเงิน และตรงโคนกลีบ
ดอกมสีขีาว จ�านวน 1-4 ดอกต่อข้อ อบัเรณู 
สีม่วงปนขาว มีรอยคอดบริเวณรอยต่อ 
ของกลีบเลี้ยงและก้านดอก ใบอ่อนนุ่ม  
ผลสีเหลืองส้ม เมล็ดสีด�าหรือน�้าตาลเข้ม

พรกิกลุม่ C. annuum มคีวามใกล้ชิด 
กบั C. chinense และ C. frutescens 
ปลูกกว้างขวางทัว่โลก C. annuum ปลูก
ในพืน้ทีร่าบสูงของเมก็ซิโก ทวปีแอฟริกา
และเอเชยี รวมท้ังพนัธุพ์รกิยักษ์ทีป่ลกู
ในเขตอบอุ่น C. frutescens และ  
C. chinense ปลกูในเขตร้อนช้ืนของทวีป 
อเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ C. frutescens 
ปลูกในทวีปแอฟริกาและเอเชียเพื่อ
เป็นสมนุไพร C. chinense มคีวามเด่น
ของกลิน่และความเผด็ C. baccatum และ 
C. pubescens นยิมปลกูในลาตินอเมรกิา 

พบว่า C. baccatum เป็นพรกิเผด็ 
ทีบ่รโิภคผลสดและแห้ง ปลกูในประเทศ
แถบทีร่าบสงูของเทอืกเขาแอนดสี เช่น 
ประเทศโบลเิวยี โคลอมเบยี เอกวาดอร์ เปร ู
C. pubescens ปลกูในทีร่าบสงู มเีนือ้หนา 
นยิมบรโิภคผลสด (Pickersgill, 1997)

การจัดกลุ่มของพริกตาม 
การเจริญเติบโต 

1. กลุม่ต้นล้มลุก (Capsicum annuum) 
เป็นพริกท่ีมีอายุสั้น ดอกสีขาวหรือม่วง  
มี 1 ดอกต่อข้อ เกิดผลเดี่ยว มีทั้งชนิด 
ที่ปลายผลชี้ขึ้นหรือลง แบ่งได้หลายชนิด
ตามขนาดผล รูปร่างผล สีผล ความเผ็ด 
ผลอ่อนมสีีซดี เขยีว หรอืม่วง ผลแก่มสีแีดงจดั 
เหลืองอมส้ม เหลือง น�้าตาล ม่วง หรือ 
สีขาวนวล เช่น พริกยักษ์ พริกจินดา  
พริกชี้ฟ้า พริกมัน พริกขี้หนู 

2. กลุม่ยนืต้น (Capsicum frutescens) 
มีอายุ 2-3 ปี ลักษณะต้นเป็นไม้ก่ึงพุ่ม 
ดอกสีเขียวอมเหลือง มี 1-3 ดอกต่อข้อ 
ก้านดอกเรียวงาม ปลายผลช้ีขึ้น ผลแก ่
มีสีแดงหรือเหลือง ส่วนมากมีรสเผ็ดจัด 
เช่น พริกกะเหรี่ยง พริกทาบาสโก 

ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (2560) ได้แบ่ง
ประเภทของพรกิออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 

1. กลุม่พรกิผลใหญ่ เส้นผ่านศนูย์กลาง 
ผล 1.0-4.0 ซม. เช่น พริกมัน พริกหนุ่ม 
พริกเหลือง พริกหยวก

2. กลุม่พริกผลเลก็ เส้นผ่านศนูย์กลาง 
ผล 0.3-1.5 ซม. เช่น พริกขี้หนูผลใหญ่ 
เช่น พริกจินดา พริกหัวเรือ พริกห้วยสีทน 
พริกยอดสน พริกขี้หนูผลเล็ก เช่น  
พริกขี้หนูสวน พริกตุ้ม พริกขี้นก 

สารพฤกษเคมีของพริก
ตารางแสดงองค์ประกอบของส่วนที่บริโภคได้ 100 กรัม ของพริก

สารอาหาร ปริมาณ ปริมาณหน่วย หน่วยสารอาหาร

น�้า

พลังงาน

คาร์โบโฮเดรต

น�า้ตาล

เส้นใย

ไขมันทั้งหมด

โปรตนี

แคปไซซิน

แร่ธาตุ ประกอบไปด้วย

วิตามิน ประกอบไปด้วย

- เหล็ก
- แมงกานีส 
-โพแทสเซียม

- วิตามินเอ
- เบต้าแคโรทีน 

- วิตามินบี 6

- วิตามินซี

88

1.0

กรัม

มิลลิกรัม

ไมโครกรัม

มิลลิกรัม

ไมโครกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

40 กิโลแคลอรี

8.8
23.0

322.0กรัม

5.3 กรัม

1.5 48.0กรัม

0.4
534.0

0.5
กรัม

1.9 144.0

0.01 - 6.00

กรัม

กรัม

ที่มา:  United States Department of Agriculture (2018)

การปรับปรุงพันธุ์พริกในประเทศไทย
พันธุ์พริกพื้นเมืองของประเทศไทยแต่ละท้องถิ่น เช่น พริกขี้หนู ได้แก่ พันธุ์จินดา พันธุ์เดือยไก่ พันธุ์หัวเรือ พันธุ์บางช้าง  

พันธุ์บ้านแพ้ว พันธุ์พิชัย พันธุ์พื้นเมืองสุโขทัย พันธุ์ตากฟ้า พันธุ์พื้นเมืองเลย, พันธุ์พริกเพื่อการแปรรูปเป็นซอสพริกนิยมใช ้
พันธุ์การค้าลูกผสม, พริกแห้งยังไม่มีพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง เป็นการใช้พันธุ์ทดแทนกัน เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ไม่มี 
การคัดเลือกและรักษาพันธุ์อย่างถูกหลักวิชาการ ท�าให้พันธุ์มีความแปรปรวนสูงและด้อยคุณภาพ ปัจจุบัน เกษตรกรเริ่มนิยมใช ้
พนัธุล์กูผสมทีม่รีาคาสงู และต้องซือ้เมลด็พนัธุท์กุครัง้ทีต้่องการปลกู ท้ังพนัธ์ุการค้าและพนัธุพ์ืน้เมอืงได้พบปัญหาโรคแอนแทรคโนส 
หรอืโรคกุง้แห้ง เกดิจากเชือ้รา Colletotrichum spp. ท�าให้ผลผลิตลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 โรคท่ีมคีวามส�าคญัอืน่ๆ ได้แก่ โรคเหีย่ว 
โรครากปม โรคใบหงิกใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส แมลงศัตรูที่ส�าคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงวันผลไม้ และไส้เดือนฝอยรากปม
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การคัดเลอืกพันธุพ์รกิในประเทศไทย
เริ่มครั้งแรก โดยสมพร ทรัพยสาร และ 
สายนัห์ สดดุ ี(2519) ได้ส�ารวจการปลกูพรกิ 
ของเกษตรกรจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ พ.ศ. 2514 
และรวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูพันธุ์พื้นเมือง 
กลุม่ Capsicum annuum จากนัน้คดัเลอืก
แบบเก็บรวม พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2516 
ได้คดัเลอืกพนัธุบ์รสิทุธิ ์โดยคดัเลือกรายต้น 
แล้วน�ามาปลกูเป็นแถว สงัเกตความแปรปรวน 
ภายในแถว คดัเลอืกแถวทีส่ม�า่เสมอดีแล้ว
น�าไปปลกูเปรียบเทยีบกบัพันธ์ุ ต่อมา บรรจง 
สกิขะมลฑล, สุรศกัดิ ์อนิทรก�าแหง, เกษม 
สขุาพนัธุ ์และปรญิญา ศรสีว่างวงศ์ (2523) 
คัดเลือกพนัธุบ์รสิทุธิข์องพรกิขีห้นเูมด็ใหญ่
หรอืพรกิจนิดา ได้พนัธ์ุพรกิข้ีหนหู้วยสทีน 1 
และ พ.ศ. 2522 น�าเสนอขอรับรองตั้งชื่อ
พันธุใ์ห้เป็นพนัธุม์าตรฐาน และได้รบัรอง
ตั้งชื่อพันธุ์ห้วยสีทน 1 ต่อมา ศูนย์วิจัยพืช
สวนศรีสะเกษ ได้น�าพันธุ ์พริกขี้หนู 
พันธุ์ห้วยสีทน 1 มาท�าการคัดเลือกใหม่ 
ในพ.ศ. 2528-2531 และได้รับการรับรอง
เป็นพนัธ์ุพชืขึน้ทะเบยีนและพนัธุพ์ชืรบัรอง 
วนัที ่20 สงิหาคม 2540 และ 22 ธนัวาคม 
2540 จากกรมวชิาการเกษตร (ส�านกัคุ้มครอง 
พันธุ์พืช, 2560)

พรกิช้ีฟ้า พนัธ์ุพิจิตร 1 โดยศูนย์วจัิย
พืชสวนพิจิตรได้รวบรวมพันธุ์พริกชี้ฟ้า 
ทีเ่กษตรกรแต่ละภมูภิาคทีป่ลกูเป็นการค้า 

รวมท้ังที่น�าพันธุ์มาจากต่างประเทศ  
น�ามาปลูกศึกษาพันธุ์จ�านวน 15 พันธุ์  
ใน พ.ศ.  2527 ท�าการเปรียบเทียบพันธุ์ 
คดัเลอืกพนัธุจ์ากแปลงรวบรวมและศึกษา
พันธุ์ พ.ศ. 2528-2534 พบว่า มี 5 พันธุ์
ทีใ่ห้ผลผลติสงู และให้ผลมคีณุภาพในการ
ท�าเป็นพริกแห้งได้ดี แต่เป็นพันธุ์ท่ีม ี
ความแปรปรวนในพันธุ์เล็กน้อย จึงได้น�า
ทัง้ 5 พนัธุม์าคดัเลอืกให้ได้สายพนัธุบ์รสุิทธิ์
พนัธุใ์หม่ทีม่คีวามสม�า่เสมอ ให้การรบัรอง
โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์พืช 
ขึ้นทะเบียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 

พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกมาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ “พริก
หวัเรอื” ซึง่เป็นพรกิขีห้นทูีมี่ขนาดผลใหญ่ 
ความยาวประมาณ 7-8 ซม. มีความเผ็ด
ปานกลาง กลิ่นหอม ผลแก่มีสีแดงสด  
รับประทานสดและแห้งได้เป็นอย่างดี  
ปลูกมากที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ปัจจบุนัพบว่า การปลูกพรกิหวัเรอืได้ผลผลิต
ลดลง คณุภาพของผลผลติด้อยลง เนือ่งจาก
เกษตรกรเก็บเมลด็พนัธุไ์ว้เองหรอืซือ้จาก
เพื่อนบ้าน ไม่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์หรือ
คดัเลอืกพันธ์ุท่ีถกูต้อง ท่ีผ่านมา ศนูย์วิจยั 
พชืสวนศรสีะเกษ กรมวชิาการเกษตร ได้รวบรวม 
พนัธุพ์ริกขีห้นหูวัเรือใน พ.ศ. 2540-2541 
จากนัน้คดัเลอืกแบบสายพนัธุบ์รสิทุธิ ์และ
เปรียบเทียบพันธุ์ใน พ.ศ. 2542-2543 

ทดสอบพันธุ์ในท้องถิ่น 5 แห่ง ใน พ.ศ. 
2544-2545 ทดสอบพันธุ์ในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร 5 แห่ง ใน พ.ศ. 2546-2547 
เพื่อตรวจสอบความคงตัวและคุณลักษณะ
ของพนัธุ ์และต้ังชือ่ว่า “พรกิขีห้นหูวัเรอื
สายพันธุ์ ศก.13” และ “พริกขี้หนู 
หัวเรอืสายพันธ์ุ ศก.25” (ทวศีกัดิ,์ 2559)

การพัฒนาพันธุพ์รกิครีรีาษฎร์
พรกิกะเหรีย่งเป็นหนึง่ในกลุม่สายพนัธุ ์

ของพริกข้ีหนผูลเลก็ ท่ีมกีล่ินและรสเผด็จดั 
นิยมใช้และจ�าหน่ายในลักษณะผลสด 
และแห้ง ผลผลิตพริกแห้งมีราคาสูงกว่า
พริกแห้งทั่วๆ ไป พันธุ์พริกกะเหร่ียง 
ในประเทศไทยมมีากมายและหลากหลาย
สายพันธุ์ แตกต่างกันตามถิ่นที่ปลูก และ
มีความแปรปรวนจากการผสมข้าม 
สายพันธุ์ตามธรรมชาติสูง (ภาพที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมกบั ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยั ปรบัปรงุพันธุพ์รกิกะเหรีย่ง ระหว่าง 
พ.ศ. 2548-2555 โดยรวบรวมพันธุ์ 
พรกิกะเหรีย่งจากแปลงเกษตรกรจากอ�าเภอ
พบพระ อ�าเภอท่าสองยาง อ�าเภอแม่ระมาด 
อ�าเภออุ้มผาง และอ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
ได้จ�านวนถึง 559 สายพันธุ์ และท�าการ
ศึกษาคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่ให้
ผลผลติทีด่ ี2 ช่ัว ระหว่าง พ.ศ. 2552-2555 

 ระบบการปลูกพริกกะเหรี่ยงแซมข้าวไร่ 

 พริกกะเหรี่ยง อ.พบพระ จ.ตาก

 ระบบการปลกูพริกกะเหรีย่งแซมข้าวโพดไร่

 พริกกะเหรี่ยง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 พริกกะเหรี่ยง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 พริกกะเหรี่ยง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
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K.

ได้ 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์คีรีราษฎร์ 1  
พันธุ์คีรีราษฎร์ 2 พันธุ์คีรีราษฎร์ 3  
พันธุ์คีรีราษฎร์ 4 พันธุ์คีรีราษฎร์ 5  
พันธุ์คีรีราษฎร์ 6 พันธุ์คีรีราษฎร์ 7 และ
พันธุ์คีรีราษฎร์ 8 ซึ่งได้รับการรับรอง 
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ณ วันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 และตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อ 30 มีนาคม  
พ.ศ. 2558

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5 

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 7

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 8

พริกพันธุ์คีรีราษฎร์เป็นพริกข้ีหนู 
(Capsicum frutescens L.) ซึง่มีการปลกู
ในแหล่งปลูกพริกที่อาศัยน�้าฝนตลอด 
ฤดูปลูกของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
และภาคกลาง เช่น จงัหวดัราชบุร ีกาญจนบรุี 
เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกเอง  
และมีการเขตกรรมตามประสบการณ์ 
ของเกษตรกร การน�าพันธุ์พริกคีรีราษฎร์
ซึ่งได้รับการคัดเลือกพันธุ์ที่มีผลผลิตและ
คุณภาพสูงไปปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ ์

ที่เกษตรกรใช้ปลูกเดิม เพื่อปรับเปลี่ยน 
พันธุ์ใหม่และการเขตกรรมให้เหมาะสม 
กบัการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัพืช 
ระบบการจดัการคณุภาพ (GAP) ของพรกิ 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต 
คณุภาพ ส�าหรบัใช้เป็นอาหารและจ�าหน่าย
เพือ่ความมัน่คงทางอาหารและรายได้ของ
เกษตรกรผู้ปลูกพริก
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