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1. ชื่อสมุนไพร พริกขี้หนู (PHRICK KEE NOO)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Capsicum frutescens L.     ชื่อวงศ Solanaceae
3. ชื่ออื่น  พริก (ท่ัวไป), พริกขี้นก ดีปลี ดีปลีขี้นก (ภาคใต), พริกแต, พริกแตหนู (ภาคเหนือ), 
    หมักเพ็ด หมากเผ็ด (ภาคอีสาน), Chili, Cayenne pepper
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกหลายปถึงไมพุมเล็ก สูงไดถึง 1.5 เมตร ลำตนมักเปนเหลี่ยม ยอดและก่ิงออนมักมีขน 
  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงเวียน รูปไขแกมรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กวาง 1-5.5 เซนติเมตร ยาว 2-12 เซนติเมตร ปลายแหลม 
โคนสอบหรือรูปลิ่ม เสนแขนงใบขางละ 4-7 เสน กานใบยาว 0.5-3.5 เซนติเมตร  
  ดอก ดอกเดี่ยวหรือออกเปนกลุม 2-3 ดอก สีขาวอมเขียว ตามยอดและงามใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน
เปนหลอดส้ัน ปลายตัดหรือหยักตื้น 5 หยัก ติดทนและขยายใหญขึ้นเมื่อเปนผล กลีบดอกสีขาวอมเขียว โคนเชื่อมติดกันเปนหลอดส้ัน 
ปลายผายกวางเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบหยักลึก 5 หยัก รูปไขหรือรูปสามเหลี่ยม เกสรเพศผู 5 อัน อับเรณู
สีน้ำเงิน รูปขอบขนาน รังไขเหนือวงกลีบ รูปรี มี 2 ชอง แตละชองมีออวุลมาก กานเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเพศเมียเปนตุมเล็ก  
  ผล แบบผลมีเนื ้อหนึ ่งถ ึงหลายเมล็ด ผลเรียว รูปกระสวย หรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 3-7 มิลลิเมตร 
ยาว 1-4 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน ผลตั้งชี้ตรง สุกสีแดง 
  เมล็ด จำนวนมาก สีขาวแกมเหลือง คอนขางกลม แบน เสนผานศูนยกลาง 1-2 มิลลิเมตร 
5. สวนที่ใชทำยา
  ผลแหงของพริก
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา พริกมีรสเผ็ดรอน สรรพคุณขับลม ทำใหเจริญอาหาร บำรุงธาตุ ขับเหง่ือ กัดเสมหะ ทำใหน้ำลายใส 
แกไอ เปนตน หมอพื้นบานใชรากพริกขี้หนูฝนกับน้ำมะนาว แทรกเกลือ กวาดคอเด็ก แกเสมหะและซาง  

พริกข้ีหนู 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  พริกขี้หนูสดขนาด 5 กรัม มีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดไดและสามารถกระตุนการ  หลั่งอินซูลิน
ไดผลการทดลองทางคลินิกพบวา 50% ของผูใช capsaicin เปนประจำ นาน 4 - 5 เดือน ในรูปครีมที่ใชทาภายนอก
จะลดอาการปวดกลามเนื้อได 
8. สารสำคัญ 
  พริกขี้หนูมีสารกลุมแคปไซซินอยด (capsaicinoids) ไดแก แคปไซซิน (capsaicin), ไดไฮโดรแคปไซซิน 
(dihydrocapsaicin), นอรไดไฮโดรแคปไซซิน (nordihydrocapsaicin) เปนตน และพบสารกลุ มแคโรทีนอยด 
(carotenoids) ไดแก แคปแซนทิน (capsanthin) แคปโซรูบิน (capsorubin) ซีแซนทิน (zeaxanthin) และแคโรทีน 
(carotene) เปนตน 
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พริกข้ีหนูมีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนและก่ึงรอน ในประเทศไทยปลูกไดท่ัวทุกภาค ในตางประเทศพบท่ีจีน 
อินเดีย ศรีลังกา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวม สวนผัก หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพืชบานทั่วไป 
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด โดยตองนำเมล็ดมาแชน้ำไว 1 คืน แลวนำไปเพาะในกระบะเพาะชำกอน พอตนสูง
ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร ยายลงถุงเพาะชำที่มีดิน
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้น
  - การเตรียมดิน โดยการไถดะ ไถแปร และไถพรวนยกรองเก็บวัชพืชออกใหหมด ยกรองกวางประมาณ 1 เมตร 
เวนทางเดิน หรือรองน้ำไว 50 เซนติเมตร ขุดหลุมบนแปลงปลูกกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร 
รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมัก หลุมควรหางกัน 30 เซนติเมตร 
  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาพริกสูง 10 – 15 เซนติเมตร นำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบดินคลุมแปลง หรือ
หญาแหง รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อพริกอายุได 3 เดือน ใหพรวนดินรอบโคนใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 หรือ 14-14-21 
ประมาณ 20 กิโลกรัมตอไร ระยะพริกออกดอกควรใสปุยสูตร 12-12-24 ประมาณ 15 กิโลกรัมตอไร
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  - การใหน้ำ  ควรใหน้ำชุมชื้นอยูเสมอ ใชระบบสปริงเกอรเขาชวย
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำทุก ๆ 1 เดือน
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การปองกันโรคและแมลงในระยะแรก ควรฉีดสารจำพวก เซฟวิน S85 พาราไธออน 
ปองกันเพลี้ยหนอน ทุก 15 วัน แตพอเริ่มตัดผลควรใชสารชีวภาพฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล พริกจะเก็บเก่ียวไดเมื่ออายุ 60 – 90 วัน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการใชแรงงานคนเก็บเด็ดทีละผลที่มีสีแดง หรือจะเก็บทีละชอ แลวนำมาแยกออกจากกันระหวาง
พริกเขียวกับพริกแดง  
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว นำพริกมาตากแดด 7 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดพริกแหงมาแลว บรรจุใสกระสอบสงจำหนายตอไป หรือจะเก็บใสกระสอบโปรง ๆ 
หรือถุงปุยใหม ๆ เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ (ไมควรเก็บเกิน 2 ป)
16. การจำหนาย
  พริกขี้หนูสด ราคากิโลกรัมละ 60 บาท


