
นําพริกส้โลกาภวัิตน์ู  
  วิฑรูย์ เลียนจํารูญ 

มลูนิธิชีววถีิ (BioThai) 

 

 

ในบรรดากบัข้าวทงัหมดทีคนไทยทกุภาครับประทานเป็นประจํา “นําพริก” หรือทีภาคใต้

เรียกวา่ “นําชบุ” หรือ ภาคอีสานเรียกวา่ “แจ่ว” และ “ป่น” น่าจะเป็นอาหารทีเป็นนิยมมากทีสดุ

เป็นอนัดบัแรก จนอาจเรียกได้วา่นําพริกคือเสาหลกัของระบบอาหารไทยได้เลยทีเดียว จากกา

สํารวจของสงา่ ดามาพงษ์และคณะ1ซงึเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 852 คนในทกุภาคของประเทศ 

พบวา่มีผู้บริโภคนําพริกสงูถึง 98 % และจดัให้นําพริกเป็นอาหารประจําครอบครัวสงูถึง  64.1%  

เช่นเดียวกบัผลการสํารวจในชนบทของแผนงานฐานทรัพยากรอาหาร ภายใต้การสนบัสนนุของ

สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.)พบวา่ ในหลายภาคคนไทยกินนําพริ

มากกวา่อาหารอยา่งอืนทงัหมด  นนัทา กนัตรี พบวา่ในชาวนา 4 ชมุชนทีสพุรรณบรีุกินนําพริกทุ

วนั และอยา่งน้อยมีนําพริก 2 มือในแตล่ะวนั2 พิเชษฐ์ ปานดํา พบวา่ชาวสวนและชาวประมงใน

บริเวณรอบๆอา่วพงังากินนําพริกอยา่งน้อย 1 ครังในแตล่ะวนั วราลกัษณ์ ไชยทพั พบวา่ใน

ชมุชนม้งบ้านป่าไผ ่ทีต.แมว่นิ อ.แมว่าง จ.เชียงใหมน่นักินนําพริกกนัแทบทกุมือ3 ในขณะทีงาน

สํารวจของ Hayao Fukui และคณะ4 พบวา่ชาวนาอีสานรับประทานแจ่วและป่นประมาณ 110 มือ

จาก 600 มือทีมีการสํารวจในฤดกูารทํานา เป็นรองเฉพาะส้มตํา และต้มส้ม เท่านนั 

นําพริกจงึเป็นสว่นหนงึของระบบวฒันธรรมไทย การเปลยีนแปลงทีเกิดขนึกบัถ้วยนําพร

เลก็ๆถ้วยหนงึจะมีผลอยา่งสําคญัตอ่ ฐานทรัพยากร ระบบการผลติอาหาร และสขุภาวะของคนใน

สงัคมไทยทงัหมด 

 

 

 
ความสาํคัญของนําพริก 

                                                 
1 สง่า ดามาพงษ์, วศินา จนัทรศิริ และ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี “พฤติกรรมการบริโภคและความปลอดภยัทาง
อาหารของนําพริกทีคนไทยนิยมบริโภค” (2549) แผนงานอาหารและโภชนาการ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) กรมอนามยั และมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2 อ้างอิงจากงานศกึษาของ นนัทา กนัตรี  “นําพริกภาคกลาง” จากหนงัสือ “นําพริก :  ฐานทรัพยากร วิถีชมุชน 
ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ (2550) หน้า 139 
3 วราลกัษณ์ ไชยทพั “นําพริกล้านนา” ในหนงัสือ “นําพริก :  ฐานทรัพยากร วิถีชมุชน ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ 
“ หน้า 105 
4 อ้างอิงจาก “เดินดินกินนําพริกอีสาน” สรุสม กฤษณะจฑูะและคณะ จากหนงัสือ “นําพริก :  ฐานทรัพยากร วิถี
ชมุชน ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ (2550) หน้า 168 
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นําพริกไมไ่ด้เป็นอาหารเก่าแก่ทีสดุของคนในสงัคมไทย เพราะพริกไมใ่ช่พืชทีมีถินกําเนิด

ในเอเชียอาคเนย์ อาหารไทยทีมีรสเผ็ดของพริกเป็นองค์ประกอบสําคญัเพิงพฒันาขนึภายหลงัจาก

ทีมีผู้ นําพริกเข้ามาเผยแพร่เมือประมาณ 400 กวา่ปีทีผา่นมานีเอง 

พริกเป็นพืชทีมีศนูย์กลางแหลง่กําเนิด (Center of origin) อยูใ่นบริเวณทวีปอเมริกากลาง

บริเวณประเทศเอกวาดอร์ และเปรู  โดยมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีทีมีอายปุระมาณกวา่ 

6,000 และ 4,000 ปี ตามลําดบั5  ชาวยโุรปทีเดนิทางไปสํารวจและยดึครองภมูิภาคนนัเป็นผู้

นําเอาพริกมาเผยแพร่ในภมูภิาคตา่งๆของโลก โดยนายปีเตอร์ มาร์ทิล (Peter Martyl)  ซงึได้ร่วม

เดนิทางเรือไปกบัคริสโตเฟอร์ โคลมับสั  เพือเสาะหาเครืองเทศในทวีปอเมริกา ได้เป็นผู้ นําพนัธุ์

พริกมาปลกูทดลองในสเปน เมือปี พ.ศ. 2036 จากนนัจงึแพร่ไปยงัภมูภิาคอืนๆของโลก 

นกัวชิาการเกษตรเชือวา่พริกเข้ามาปลกูในสยามเป็นครังแรกในสมยัของแผน่ดนิพระเอกาทศรถ

หรือประมาณ 400 ปีทีผา่นมานีเอง6 อยา่งไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้วา่พริกอาจเข้ามาในดนิแดน

แถบนีนานมากกวา่นนัก็เป็นไปได้7 นําพริกจงึอาจถือได้ว่าเป็นผลพวงหนงึของโลกาภิวตัน์ยคุแรกที

ชมุชนชาตพินัธุ์ตา่งๆในสยามได้นําไปปรับให้เข้ากบัวฒันธรรมอาหารและการใช้ประโยชน์จากฐาน

ทรัพยากรของตน 

 นําพริกคืออาหารสําคญัทีเชือมโยงฐานทรัพยากรอาหารทีสําคญัทีสดุของเราคือ ข้าว-

ปลา-ผกัพืนเมืองเข้าด้วยกนั เพราะนําพริกทําให้เราสามารถกินผกัได้มากขนึ กินข้าว และปลาได

เอร็ดอร่อยขนึ8  ในขณะทีทีตงัของประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียอาคเณย์เป็นแหลง่กําเนิดและ

ศนูย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพสําคญัของข้าวและปลา รวมทงัผกัพืนเมืองและผลไม้เมือง

ร้อนของโลก9 การพฒันานําพริกเพือนํามาเป็นอาหารจงึเป็นภมิูปัญญาสําคญัของบรรพบรุุษในกา

ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรทีเรามี โดยทําให้เรามีอาหารทีมีโภชนาการครบถ้วนได้แก่คาร์โบไฮ

เดรทจากข้าว โปรตีนจากปลา และไวตามนิและธาตอุาหารรองตา่งๆจากผกัพืนเมือง 

 นอกเหนือจากมีคณุคา่ทางโภชนาการแล้ว ในทศันะของนกัวชิาการด้านมานษุยวทิยา 

และประวตัศิาสตร์บางทา่นยงัเห็นวา่ นําพริกยงัเป็นอาหารขนัพืนฐานทีสดุสําหรับคนสว่นใหญ่ขอ

ประเทศ ดงัจะเห็นได้จากการทีนําพริกมีองค์ประกอบสําคญัคือพริกกบัเกลือ ซงึถือวา่เป็นเครืองปรุ

                                                 
5 Perry, Linda, et al. 2007 Starch Fossils and the Domestication and Dispersal of Chili Peppers 
(Capsicum spp. L.) in the Americas. Science 315:986-988. 
6 สรีุย์  ภมิูภมร , 2548 ,  “พรรณพืชในประวตัิศาสตร์ไทย”   
7 จากการศกึษาเอกสารโบราณของล้วน เพง็แก้ว7 พบคําวา่ “พริกเทศ” ซงึหมายถงึพริกในกฎหมายเก่าแก่ทีชือ 
“พีสทู ดํานํา ลยุเพลงิ” ซงึตราเมือปี พ.ศ. 1899 
8 ผลการสํารวจของสง่า และคณะพบวา่ คนไทยสว่นใหญ่มากกวา่ 80 เปอร์เซน็ต์บริโภคนําพริกเพราะวา่นําพร
ทําให้กินผกัได้มากขนึ และเหน็ว่าเป็นอาหารทีทํากินได้เองง่ายๆ 
9 อา่นเรืองนีได้เพิมเติมจาก “สทิธิชมุชนในทรัพยากรชีวภาพและภมิูปัญญาท้องถิน”  (2548) โดยวิฑรูย์ เลียน
จํารูญและคณะ  
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ขนัพืนฐานทีสดุทีคนในสงัคมไทยโดยเฉพาะในชนบทจะสามารถอาศยัประทงัชีวิตได้10 ในแงนี่เรือง

ของนําพริกก็ดเูหมือนมีลกัษณะทางชนชนักลา่วคือเป็นอาหารทีมีราคาไมแ่พงและคนจนสามาร

เข้าถึงได้งา่ย แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไมไ่ด้มีลกัษณะทางชนชนัทีชดัเจนเพราะนําพริกก็มีความอร่อ

และมีคณุคา่โภชนาการสําหรับคนในทกุระดบัด้วย ดงัทีมีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยวา่บริโภค

นําพริกเพราะเป็นอาหารทีราคาไมแ่พงประมาณ 48 เปอร์เซน็ต์ แตก็่มีผู้ตอบปฎิเสธถึง 45.1 

เปอร์เซน็ต์11

 
นิยามและองค์ประกอบของนําพริก 
 เพือสร้างความเข้าใจร่วมกนักําหนดกรอบขอบเขตในการศกึษาเรืองนําพริก แผนงานฐา

ทรัพยากรอาหารได้ให้นิยามของนําพริกไว้วา่  “ อาหารชนิดหนงึ ใช้คลกุกินกบัข้าวหรือแนมกบัผกั 

ทงันีโดยมีสว่นประกอบสาํคญัคือพริก และสว่นประกอบอาหารทีให้รสเคม็จากเกลือ เช่น กะปิ 

ปลาร้า ถวัเน่า เป็นต้น และผสมเครืองเทศอืนๆเพือให้ได้รสชาตทีิเป็นทีต้องการ เช่น หอมแดง 

กระเทียม ขา่ ตะไคร้ เป็นต้น” และ “วิธีการทํานําพริกจะทําโดยการนําสว่นประกอบสําคญันีไปตํา

หรือขยํา หรือยีให้แหลกและคลกุเคล้าให้เข้ากนั  หรืออาจรวมไปถงึการนําสว่นผสมดงักลา่วไปผดั

กบัไฟทําเป็นนําพริกเผา หรือนําพริกผดั สตูรตา่งๆ  โดยการกินนําพริกนนั จะนาไปกินกบัข้าวโดยํ

คลกุข้าว หรือจิมผกักินกบัข้าว รวมทงักินกบัอาหารอืนๆ เช่น ปลาทอด ปลายา่ง  ฯลฯ”  

จากการศกึษาของแผนงานฐานทรัพยากรอาหารซงึได้ศกึษารวมรวมสตูรนําพริกจา

เอกสารตา่งๆจํานวน 315 สตูร และสตูรอาหารจากชมุชนตา่งๆ 35 ชมุชนจํานวน 191 สตูร พบวา่

โครงสร้างของนําพริกประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงันี 

 

 1)  ส่วนประกอบหลกั   มี 3 องค์ประกอบหลกัทีสําคญั คือ  

o สว่นทีให้ความเผ็ดคือพริก เป็นองค์ประกอบทีจะขาดเสียมิได้สําหรับการทํา

นําพริก 

o สว่นประกอบทีทําให้เคม็  เช่น กะปิ เกลือ นําปลา ถวัเน่า เต้าเจียว ปลาร้า ปลาเคม็ 

ฯลฯ  

o เครืองเทศ ได้แก่ หอม หรือกระเทียม (หรือบางกรณีจะมีขา่ เช่นนําพริกของทา

อีสาน และทางเหนือ) 

2) ส่วนประกอบปรุงแต่งรส  มี 2 สว่นสําคญั 

o สว่นทีปรุงรสเปรียว  ได้แก่ มะนาว มะขามเปียก มะขามสด  และผลไม้ชนิดตา่งๆ  

                                                 
10 นิรมล ยวุนบณุย์ ภาพรวมเรืองนําพริก  “นําพริก :  ฐานทรัพยากร วิถีชมุชน ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ (2550) 
หน้า 14 
11 งานสํารวจของสง่า ดามาพงษ์และคณะ หน้า 20 
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o สว่นทีปรุงรสหวาน  ได้แก่ นําตาลตา่งๆ เช่น  นําตาลปีบ นําตาลทราย 

3) ส่วนทีเพิมรสชาติอืนๆ มี 2 ประเภท ได้แก่ 

o เนือสตัว์ และผลติภณัฑ์จากสตัว์ เชน่ ปลาแห้ง , กุ้งแห้ง, ไขเ่คม็, แมงดา, แมงดา

ทะเล, ปไูข ่

o พืชผกัอืนๆ  เชน่ มะเขือขืน มะเขือเปาะ มะอกึ ผกัชี ตะไคร้  ธญัพืช  ฯลฯ  

 
ภาพแสดงองค์ประกอบต่างๆของนําพริก 

 
 

  
 
 

คุณค่าโภชนาการและสมุนไพรในสาํรับนําพริก 
 คณุคา่ทางโภชนาการของนําพริกไมไ่ด้อยูที่ตวัองค์ประกอบของเครืองปรุงนําพริกเท่านั

แตอ่ยูที่ ”สํารับนําพริก” ซงึหมายถงึผกัแนมและเครืองเคียงทีกินกบันําพริกเป็นสําคญัด้วย คณุค่

ทางโภชนาการและสรรพคณุสมนุไพรขององค์ประกอบตา่งๆของนําพริกมีดงันี 

 
ปริมาณสารอาหารต่างๆ ในเครืองปรุงนําพริก 

 
เครืองปรุง โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหลก็ วิตามนิเอ วิตามนิซ ี
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(100 กรัม) (กรัม) (มิลลกิรัม) (มิลลกิรัม) (มิลลกิรัม) (หนว่ย
สากล) 

(มิลลกิรัม) 

พริกชีฟ้า  (1)     21,450 100 
พริกขีหน ู (1)     2,415 44 
พริกหนุ่ม (4)      188 
พริกชีฟ้า  (4) 1.9 14 40 0.6 - 89 
พริกชีฟ้า เขียว  (4) 2.1 16 46 0.8 65 142 
พริกชีฟ้า แดง  (4) 3.0 8 52 1.2 156 134 
พริกชีฟ้า แห้ง  (4) 15 66 394 12.9 - 107 
หอมแดง  (1)  26 43 0.7 - 6 
หอมแดง  (4) 2.2 29 61 4.7 527 88 
กระเทียม  (1)  18 88 1.8   10 
กระเทียม  (4) 6.1 23 155 1.3 - 14 
นําปลา (ปลาไส้ตนั) 2.12 0.76 0.53 107.30 - - 
นําปลา (ปลา
หลงัเขียว) 

2.02 4.66 - - - - 

นําปลา (ปลาทแูขก) 1.96 4.31 1.22 0.405 - - 
นําปลาเกรด 1 11.6 39 - 2.9 - - 
ปลาร้า (เนือ) 14.15 939.55 648.2 4.25 - - 
ปลาร้า (นํา) 3.2 76.5 42.5 _ - - 
ปลาร้า จาก
ท้องตลาด (4) 

13.3 1477 806 5.5 - - 

ปลาร้า ปลากระดี 
(4) 

8.2* 908 418 4.2 - - 

ปลาร้า ปลาช่อน (4) 11.1* 193 121 3.5 - - 
ปลาร้า ปลารวม (4) 6.1* 683 400 4.4   
กุ้งแห้งตวัเลก็  (4) 46.4 2,305 625 20   
กะปิ (1)  1,554 630    
กะปิ (เคย)  (3) 25.84 - - - - - 
กะปิ (ปลา) (3) 22.25 3.72 0.27 - - - 
ทีมา   1. ผศ.ศรีสมร  คงพนัธุ์    
  2. ภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
            3.  กองอตุสาหกรรมสตัว์ 

4. สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  (2542) 
 

สรรพคุณสมุนไพรในนําพริก 
 นอกจากโภชนาการดงัทีได้กลา่วแล้ว องค์ประกอบของเครืองปรุงนําพริกยงัมีสรรพคุ

สมนุไพร ดงัตอ่ไปนี 

1) พริก  พริกทกุชนิดจะมีสาร " แคปไซซีน " มีสรรพคณุช่วยระบบทางเดนิหายใจ ความดนั

โลหิตและหวัใจ ช่วยขบัเหงือ มีสารต้านอนมุลูอิสระ ป้องกนัการเกิดมะเร็งได้ ถ้ารับประทานพริก

มากๆหรือรับประทานเผ็ดเป็นประจํา ระบบการยอ่ยและดดูซมึอาหารจะทํางานได้ไมด่ี แตถ้่า

รับประทานในปริมาณทีพอเหมาะ จะทําให้เลือดไมจ่บัตวัเป็นก้อน เลือดไหลเวียนได้ดี 

2) กระเทียมไทย  จดัเป็นยอดสมนุไพรชนิดหนงึ คณุสมบตัขิองกระเทียมทีรู้จกักนัทวัโลก 

ก็คือ สามารถป้องกนัโรคมะเร็ง รักษาโรคหวัใจ   โรคตดิเชือตา่งๆ เชน่ วณัโรคและไทฟอยด์ โรค

ปอด ลําไส้อกัเสบ โรคทางเดนิปัสสาวะ โรคหืด โรคพยาธิในลาํไส้ ไขข้ออกัเสบ และโรค    เกาต์ 
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กระเทียมมีคณุสมบตัเิป็นยาแก้อกัเสบและทําลายแบคทีเรีย โดยไมมี่ผลข้างเคียงตอ่ผู้ ป่วย 

นอกจากนียงัช่วยลดโคเลสเตอรอล และ ลดความดนัโลหิตสงู 

3) หอมแดง (หวัหอมเลก็, หอมแดงไทย) ขบัลม ขบัปัสสาวะ ขบัเสมหะ ขบัประจําเดอืน 

แก้ไข้ แก้หวดั ช่วยยอ่ยอาหาร เจริญอาหาร  มีสรรพคณุลดระดบันําตาลในเลือดได้ดีกวา่กระเทียม 

4) ขา่   รสเผ็ดปร่าและร้อน  ช่วยขบัลมให้กระจาย  แก้ฟกบวม  แก้พิษขบัโลหิตร้ายใน

มดลกู  ขบัลมในลําไส้  ดบัคาวในอาหาร 

5) มะนาว  นํามะนาวแก้กระหาย  แก้ร้อนใน บํารุงธาต ุ ช่วยให้เจริญอาหาร  แก้เลือดออ

ตามไรฟัน  ถ่ายพยาธิ   

6) มะเขือส้ม  ผลสดช่วยขบัพิษทีคงัค้างในร่างกาย  ช่วยให้เจริญอาหาร และเป็นยา

ระบายออ่นๆ  

7) มะเขือเทศ  ผลสกุ เป็นยาระบายออ่นๆ ในผลสกุมีสารไลโคปีน (lycopene) ซงึเป็นสาร

สีแดง  มีคณุสมบตัใินการต้านอนมุลูสารอิสระ ซงึเป็นสาเหตขุองการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด

หวัใจ  และริวรอยเหียวยน่  และยงัชว่ยยอ่ยอาหาร ชว่ยระบาย ช่วยในการฟอกเลือด นําจากผลใช

แก้กระหาย มีวิตามนิซีสงู ชว่ยป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน โรคหวดั และช่วยให้ผิวพรรณดี 

8) มะขาม  มะขามสด รสเปรียวฝาด ชว่ยระบายท้อง แก้ท้องอืด บรรเทาอาการไอ ทําให้

ชุ่มคอ ระลายเสมหะ  มะขามเปียกแก้ประหาย  เป็นยาล้างเลือดทีตกค้างในหญิงหลงัคลอดใหม ่ 

ช่วยระบายท้อง และบรรเทาอาการริดสีดวงกําเริบ 

9) มะอกึ   แก้เสมหะ แก้ไอ  ดบัพิษร้อน  เมลด็แก้ปวดฟัน 

10) ตะไคร้   รักษาหืด แก้ปวดท้อง ขบัปัสสาวะ แก้อหิวาตกโรค ชงเป็นชาแก้อาการ jet 

lack  

 
คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรของผักแนมนําพริก 

 

ผกัทีอยูใ่นทีลุม่ในนําหรือริมนํา 

1. สนัตะวา  กินแก้ไข้หวัลม 

2. ผกัเป็ด ใบเลก็เป็นแฉกคล้ายตีนเป็ด ดอกข้าว เอายอดหรือใบชบุแป้งทอดกินจิมนําพริก ม

รสขมเย็น ขบัปัสสาวะ แก้ไข้ แก้หดั ไอเป็นเลือด วณัโรคและหนองใน สมองอกัเสบ ผืนคนั

มีนําเหลือง พิษงกูดั  ทางการแพทย์นําไปทํายาฉีดรักษาไข้สมองอกัเสบและไข้เลือดออ

ระยะแรก   แตมี่ข้อยกเว้น คอืห้ามเก็บผกัเป็ดทีขนึในน่านนําทีเป็นพิษ เพราะเป็นอนัตรา

ตอ่ชีวิตได้ 
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3. สายบวั (บวัสาย) ช่วยให้ระบบขบัถ่ายทํางานได้ดีขนึ ชว่ยลดความร้อนในร่างกาย เป็น

อาหารบํารุงธาตดุนิและธาตนํุา  สตรีหลงัคลอด หากรับประทาน จะทําให้นํานมแห้ง   

4. โสน  เบต้าแคโรทีนสงู  รสขมมนัเลก็น้อย ช่วยเจริญอาหาร 

5. ผกับุ้งนา  (ผกับุ้งไทย)   กินได้ทงัสดและลวก มีรสเย็น จงึช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้ ใช้

ดบัพิษร้อน แก้ร้อนใน ใช้ถอนพิษเบือเมา  ช่วยลดนําตาลในเลือดได้สําหรับคนทีเป็

โรคเบาหวาน มีวิตามนิเอสงู ซงึชว่ยบาํรุงสายตา ทําให้ดวงตามีนําหลอ่เลียงเป็นประกา

ไมแ่สบหรือ   แห้ง และยงัชว่ยป้องกนัการเกิดมะเร็ง วิตามินซีสงูถ้ากินสด  ธาตเุหลก็ใน

ผกับุ้งชว่ยบํารุงเลือด สว่น    แคลเซียมและฟอสฟอรัสทีมีอยูช่่วยบาํรุงกระดกูและฟัน   

6. ผกักะเฉด เป็นยาระบายออ่นๆ ดืมนําคนัจากผกักะเฉดจะช่วยลดระดบันําตาลในเลือด ถ

พิษ แก้เบือเมา 

7. บวับก ทงัต้นกินเป็นผกัสดหรือลวก แก้ฟกชํา ลดอาการอกัเสบได้ดี แก้ร้อนใน บํารุงสมอง

บํารุงหวัใจ ลดอาการแพ้ ลดความดนัเลือด 

8. ผกัพาย (ตาลปัตรฤๅษี)  มีฤดฝูน ก้านใบและใบ นํามาบริโภคเป็นผกัสด ช่วยเจริญอาหาร

และป้องกนัไข้หวัลม 

9. ผกัตบชวา  ต้นออ่นกินจิมนําพริก  มีเยือใยสงู ชว่ยระบบขบัถ่ายได้ดี 

10. ผกัแวน่ มีฤดฝูนหรือตลอดปีถ้ามีนําขงั นําทงัเครือมากินสด ต้นต้มนําดืมแก้เจ็บคอ แก้ไข้ผ

สําแดง ไข้ร้อนดบัพิษและแก้ดีพิการ วิตามนิเอสงู 

11. ผกักดู   ยอดออ่นและใบลวก ราดกะทิ  มีวิตามนิเอ และโปรตีนสงู บํารุงกําลงั 

12. ผกัหนาม ยอดออ่น ดอกออ่น ลําต้นนํามาต้มกิน  มีสรรพคณุ แก้ไอ ขบัเสมหะ 

13. ผกัอีฮีน   มีฤดฝูนหรือตลอดปีถ้ามีนําขงั ทงัต้นกินสด   

14. สาหร่ายทะเล   อดุมด้วยแร่ธาตพุวกแคลเซยีม แมกนีเซยีม สงักะสี และกรดโฟลกิ  ชว่ย

ลดความเสียงในการเป็นมะเร็งเต้านมและโรคกระดกูผไุด้ 

เห็ด 

15. เห็ด   มกันํามาใสใ่นนําพริก หรือ นงึจิมนําพริก  มีโปรตีนคณุภาพดี แคลอรีน้อย โซเดียมตํ

ไขมนัตํา ไมมี่โคเลสเตอรอล  มีโปแตสเซียมสงูซงึช่วยลดความดนัโลหิต  มีซีลีเนียมทีเป็

สารต้านมะเร็ง  วิตามนิบีสงู  ในเห็ดหอมมีวิตามนิดีสงูมาก ชว่ยในการดดูซมึเกลือแร่ 

เสริมสร้างกระดกูและฟัน  เห็ดโคนสดช่วยบํารุงกําลงั ทําให้เจริญอาหาร แก้บดิ คลืนไส้ 

อาเจียน ละลายเสมหะ 

 

ผกัยืนต้น 
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16. ชะอม   กินยอดออ่นได้ทงัลวกและสด เป็นผกัทีอดุมไปด้วยเบต้า-แคโรทีน ช่วยยบัยงัการ

เกิดโรคมะเร็ง ช่วยลดความร้อนภายในร่างกาย  

17. ขนนุ   ลกูออ่นกินทงัสดและต้ม เป็นยาระบาย บาํรุงผวิพรรณ 

18. แค   ยอดออ่น ใบออ่น กินสดหรือลวก ใช้ดบัพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้ไข้หวัลม 

19. กระโดน   มีตลอดปี คณุคา่ทางอาหาร มีวิตามนิเอและวิตามนิซีสงู 

20. กระถิน มีตลอดปี ใบ มีเบต้า-แคโรทีนสงู ชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ ยบัยงัการเกิด

โรคมะเร็ง บาํรุงสายตา ดอก บํารุงตบั ราก ขบัลม ขบัระดขูาว เป็นยาอายวุฒันะ เมลด็ใช้

ถ่ายพยาธิตวักลม ใบและเมลด็แก้โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู แก้ท้องร่วง ฝักใช้เป็น

ยาฝาดสมาน  ยอดและใบออ่นจิมนําพริก    แก้ท้องร่วง สมานแผล ห้ามเลือด ฝักแล

เปลือกเป็นยาฝาดสมาน เมลด็เป็นยาถ่ายพยาธิ 

21. บกัแตก   แตกใบออ่นฤดฝูนใช้ลวกจิมนําพริก ลําต้นเป็นยาแก้วณัโรค และแก้ไข้มาลาเรีย

ใบ ใช้เป็นยาแก้บดิ กระตุ้นประสาท 

22. มนัปลา (กนัเกลา) มีตลอดปี ใบ แก้ไข้จบัสนั บาํรุงธาต ุแก้หืด และรักษาโรคผิวหนงั 

23. กระโดนนํา (จิกนา) มียอดออ่นกลางฤดฝูนและจะออกยอดให้เก็บได้บอ่ยๆ ใบ แก้โรค

ท้องร่วง 

24. ตวิ มียอดออ่นฤดฝูน หากปลกูและตดัยอดจะแตกยอดใหมเ่รือยๆ กินยอดสด วิตามนิซีสงู 

25. มะเขือเปราะ    ช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลในเลือด ฆา่แบคทีเรียและขบัปัสสาวะ กระตุ้น

การทํางานของลําไส้ ชว่ยบาํรุงธาตไุฟ  

26. มะเขือพวง  รสขมขืนเลก็น้อย  ชว่ยละลายเสมหะ  แก้ไข แก้ท้องอืดเฟ้อ 

27. มะเขือยาว   ใช้เป็นยาได้ทกุสว่น ผลแห้งใช้ทํายาเม็ดกินแก้ปวด แก้เลอืดตกในลําไส้ อจุา

ระเป็นโลหิต  รากและลําต้นใช้แก้บดิเรือรังหรือถ่ายเป็นเลือด เท้าเปือยบวมอกัเสบ ปวด

ฟัน และใช้รักษาแผลทีเกิดจากการถกูความเย็นจดั ใบแก้ปัสสาวะขดั หนองใน ถ่ายเป็น

เลือด ตกเลือดในลําไส้ แผลบวมอกัเสบมีหนอง ดอกใช้แก้แผลมีหนองและปวดฟัน ขวัก็ใช้

เป็นยาแก้ฝี แผลอกัเสบมีหนอง แผลในชอ่งปากและปวดฟัน 

28. หมากแข้ง (มะแว้งต้น) มีตลอดปี ผลออ่นกินสด มีวิตามินบี แก้ไข้สารพดัพิษ แก้กินผิด ขบั

เสมหะ แก้ไอผลดบิและผลสกุใช้เป็นยาขมเจริญอาหาร ขบัเสมหะ ลดนําตาลในเลือด แล

เป็นนํากระสายกวาดยา 

29. ลนิฟ้า,ลนิไม้ (เพกา) มีทกุฤด ูนําฝักมากินโดยเผาหรือลวก ฝักออ่นชว่ยขบัลม เมลด็แก่ 

ช่วยระบาย 

30. ผกัเม็ก   แตกยอดฤดแูล้งและฤดฝูน ยอดออ่นกินสด 

31. ไส้ตนั (โมกเครือ) มีตลอดปี ยอดกินสด ใช้แก้ท้องเสยี 

 8



32. ผกัลนิปี (หางปลาช่อน) กินยอดสด บํารุงหวัใจ มีรสจืดเย็น 

33. มะกอก ผล,เปลือกและใบ แก้โรคธาตพุกิารเนืองจากนําดีไมป่กต ิแก้บดิ บํารุงสายตา ช่ว

ให้ชุ่มคอ แก้กระหาย แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน 

34. ขีเหลก็   ยอดออ่นและดอกนํามาต้มทิงนําจิมนําพริก   ใบแก้ระดขูาว แก้นิว ขบัปัสสาว

ดอกช่วยระบาย คลายเครียด ช่วยให้นอนหลบั แก้หืด แก้รังแค 

35. กระเจียบแดง   กินได้ทงัลกูออ่น ยอดออ่น กลีบรองดอก กลีบเลียง   ใบมีรสเปรียว แก้ไอ 

กดัเสมหะ กลบีรองดอกและกลีบเลียงมีรสเปรียว นํามาต้มทํานํากระเจียบ ดมืแก้ร้อนใน

กระหายนํา 

36. กระเจียบเขียว  กินได้ทงัสด และทําให้สกุ มีเมือกรักษาโรคกระเพาะ วติามินเอสงู 

37. กุ่มบก   ยอดออ่น ใบออ่น   ใบสดตําทารักษากลากเกลือน โรคผิวหนงั  เปลือกต้มกินแก้

ลม แก้ปวดท้อง ดอกเป็นยาเจริญอาหาร แก้ไข้ เจ็บคอ 

38. กุ่มนํา    ใบ  มีรสขม แก้ไข้ตวัร้อน ขบัเหงือ เจริญอาหาร เปลือกต้น ต้มดืมขบัลม ระงบัพิ

ทางผิวหนงั 

39. เลบ็ครุฑ   กินสกุ นิยมนํามาชบุแป้งทอดกินกบันําพริก มีวิตามินเอสงู 

40. ผกัหวานบ้าน (ผกัเคด็) กินสกุโดยการผดันํามนัไฟแดง หรือต้มเป็นแกงจืด และลวกกินกั

นําพริก ได้คณุคา่ทางอาหารสงู  นําคนัสดผสมนํามะนาวใช้ถ่ายพยาธิตวักลม ใบท ําเป็

ชงนําร้อนกินแก้หอบหืด ลดไข้รูมาตหิรือไข้จากการอกัเสบ  และรักษาผู้ ป่วยเป็นโรคดีซา่

โดยเพิมนําตาลเลก็น้อยลงในนําชาทีชงให้ดืม เปลือกและเมลด็แห้งบดละเอียดรักษาผู้ ป่

โรคเบาหวาน   

41. ผกัหวานป่า  กินสกุ วิตามินเอสงู  รักษาไขมนัในเลือดสงู ความดนัเลือดสงู และโรคหวัใจ 

42. ยอดมะยม  กินสด หรือผดันํามนั  หรือชบุไขท่อด  รสจืด เย็น   

43. สะเดา  รสขม บํารุงธาตไุฟและธาตนํุา ช่วยปรับธาตทุงัสองให้สมดลุ ช่วยลดความเสียง

ในการเกิดเนืองอกและมะเร็ง ชว่ยลดอาการเครียดลงได้ นอกจากนียงัช่วยรักษาอาการ

เต้นของหวัใจให้ถกูจงัหวะ ใบออ่นของสะเดาจะมีเบตาแคโรทีนมาก   

44. ใบทองหลาง  ขบัพยาธิไส้เดือน  แก้ตาแดง ตาแฉะ  ดบัพษิ 

45. จวง   ยอดออ่นสด   แก้วงิเวียน เหน็บชา บํารุงเลือด 

46. จิก  ยอดออ่นและดอกสด  รสมนัปนฝาด เนือไม้เป็นยาขบัระดขูาว เมลด็แก้แน่นท้อง 

47. ทํามงั   เปลือกต้นมาตําผสมนําพริกให้กลนิแบบนําพริกแมงดา 

48. สะตอ  เมลด็กินเป็นผกัเหนาะ ลดนําตาลในเลือด ป้องกนัโรคเบาหวานได้ดี 

49. หมรุย ยอดและดอกสด  รากหมรุยใช้แก้ลม ไข้ หอบหืด 

50. เหรียง   สด หรือดอง รสมนั แก้จกุเสียด  เปลือกเป็นยาสมานแผล ลดนําเหลือง 
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51. เหลียงหรือเหมียง  ใบออ่นและยอดออ่นลวก  มีธาตเุหลก็สงู ทําให้แข็งแรง 

กระปรีกระเปร่า ยงัสามารถใช้ลอกฝ้าได้ด้วย 

52. เทียม   ใบออ่นและดอกลวก  ใบเป็นยาขบัลมในลําไส้ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ คมุธาตแุละ

ช่วยเจริญอาหาร 

53. ลกูฉิง  กินกบันําพริกวนัละ 200 กรัม ช่วยควบคมุไขมนัในเลือด 

54. ตา๋ว  ใช้เนือออ่นคอต้น หรือเนือในผลต้ม บํารุงนําดี ปอด ตบั 

55. ต้างหลวง  ดอกออ่นลวกหรือต้มสกุ ช่วยเจริญอาหาร แก้ไขตวัร้อย กระหายนํา บาํรุ

ร่างกาย 

56. ฮ้วนหม ู ใบออ่น ยอดออ่น และดอก นํามาต้มสกุ  ดบัพษิร้อนถอนพิษไข้ ขบัปัสสาวะ  

ช่วยให้นอนหลบั  

57. ถวัมะแฮะ  กินได้ทงัฝักออ่นและฝักแก่โดยต้มให้สกุ  แก้ท้องร่วง แก้ไข้เรือรัง ถอนพษิ   

58. กล้วย  ต้น(หยวก)สด กินจิมนําพริก บาํรุงร่างกาย บํารุงนํานม ช่วยระบายท้อง สว่นดอก

(หวัปลี) กินได้ทงัสดและสกุ  มีสรรพคณุแก้โรคทีเกียวกบัลําไส้ โรคโลหิตจาง และลด

นําตาลในเลือด  เป็นอาหารบํารุงสตรีหลงัคลอดบตุร เป็นอาหารบํารุงธาตดุนิ 

 

ไม้เลือย ไม้เถา 

59. ตําลงึ   ใบ มีรสเย็น ดบัพิษร้อน ถอนพษิไข้ แก้แสบคนั แก้เจ็บตา ตาแดง ตาแฉะ แก้ตวั

ร้อน ลดนําตาลในเลือด ตําลงึมีเส้นใยทีจบัไนไตรท (nitrite) ได้ดี ช่วยลดอตัราเสียงในการ

เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร มีเบต้า- แคโรทีน ช่วยป้องกนัมะเร็งและโรคหวัใจขาด

เลือด นอกจากนีในใบตาํลงึยงัมีนํายอ่ยอะไมเลส (amylase) ทีมีคณุสมบตัใินการยอ่ย

แป้ง มีวิตามนิเอมากชว่ยบาํรุงสายตา 

60. ยอดฟักทอง  นําไปลวกและต้มจิมนําพริก 

61. ถวัพ ู ฝักทําอาหารมีวิตามินเอสงู กินได้ทงัสดและทําสกุ แตทํ่าสกุจะได้ประโยชน์ดกีวา่ ใน

ใบและยอดก็กินได้ มีโปรตนีสงู เมลด็แก่ให้คณุคา่ทางอาหารใกล้เคียงกบัถวัเหลือง มี

วิตามนิเอสงู และมีสารรสหวานทีไมย่อ่ยสลายงา่ย ช่วยยอ่ยกรดไขมนัอิมตวั หวัตากแห้ง

ชงกินเป็นชาชกํูาลงัผู้ ป่วยหนกัได้ดี  

62. ถวัฝักยาว    เปลือก,ฝัก ใช้ระงบัอาการปอดบวม ปวดตามเอว แผลทีเต้านม เมลด็ บาํรุง

ม้าม ไต แก้กระหายนํา ปัสสาวะกะปริบกะปรอย และตกขาว 

63. นําเต้า    ผลอ่อนต้มหรือนงึ ช่วยขบัปัสสาวะ ลดอาการบวมนํา 

64. บวบง ู   ผล ชว่ยบํารุงร่างกาย แก้กระหายนํา ขบัพยาธิและแก้ท่อนําดีอดุตนั 

 10



65. บวบเหลยีม (บวบลอย) ผลสด ยอดออ่น ผดัหรือลวก -ผล ช่วยลดไข้ แก้ร้อนใน ขบั

ปัสสาวะ ขบัเสมหะ 

66. แตงกวา   ผลและเมลด็ออ่น กินเป็นยาระบายออ่นๆ บํารุงธาต ุแก้ไข้ แก้กระหายนํา ขั

ปัสสาวะ กระตุ้นการทํางานของกระเพาะ ลําไส้ บํารุงธาตดุนิ 

67. แตงร้าน    เป็นยาระบายความร้อนในกระเพาะอาหารและปอด แก้ไข้ตวัร้อนในเดก็ รักษา

อาการไอจากโรคปอด ขบัเสมหะ คออกัเสบ แก้กระหายนํา แก้ร้อนใน 

68. กระทกรก มีตลอดปี บํารุงหวัใจ 

69. ถวัแปบ มีตลอดปี เมลด็ บาํรุงกําลงั แก้ออ่นเพลยี แก้ไข้ แก้อาการแพ้ 

70. ขจร  ยอดออ่น ดอกทงัตมูและบาน ลกูออ่น  ราก ผสมยาหยอดรักษาตา มีสรรพคณุทํา

ให้อาเจียน ถอนพิษเบือเมา ดบัพิษ 

71. ผกัปลงั   ยอด ใบและดอกออ่น ลวก  ก้านแก้พิษฝี แก้ขดัเบา แก้ท้องผกู ใบ ขบัปัสสาวะ 

ลดไข้ 

72. ฟักข้าว  ผลออ่นลวกหรือต้มให้สกุ  รากรสเย็นและรสเบือเลก็น้อย ใช้ถอนพิษ ดบัพิษไข้

ทงัปวง 

73. มะระขีนก   ยอดและใบออ่น  ช่วยเจริญอาหาร ระบายท้อง แก้โรคลมเข้าข้อ หวัเขา่บวม 

บํารุงนําดี แก้โรคตบั ม้าม ขบัพยาธิในท้อง นําคนัผลมะระช่วยแก้ปากเปือย ปากเป็นขุ

ช่วยลดนําตาลในเลือด 

74. เถาคนั   ผลออ่นใช้ใสนํ่าพริก  รสขมเลก็น้อย  เถา ปรุงเป็นยาต้มรักษาโรคกษัย คลายเส้น

ขบัลม ขบัเสมหะ ฟอกเลือด รักษาอาการฟกชําภายใน 

75. ฟักแม้ว  วิตามิเอสงู มีเยือใยมาก   

 

พืชผกัอายสุนั 

76. ผกัชีลาว (เทียนตาตกัแตน) มีตลอดปี ใช้แก้ไข้ บํารุงธาต ุแก้สะอกึ แก้ร้อนในกระหายนํา

คลืนเหียนอาเจียน เจ็บตา แก้ปวดท้องในเดก็ แก้บวม แก้เหน็บชา 

77. ผกักาดกงุ เป็นยาบํารุงธาต ุบํารุงหวัใจ กินได้ทงัต้น 

78. ผกัขม ใช้ยอดออ่นนงึหรือลวก ใบสดรักษาแผลพพุอง ต้น แก้อาการแน่นหน้าอก ไอ ขบั

ปัสสาวะ 

79. ผกัชีล้อม (ผกัชีนํา) ยอด,ใบออ่นกินได้ทงัลวกและสด ต้นใช้เป็นสมนุไพรผสมในตํารับยา

รักษาอาการเหน็บชา ขบัเหงือ แก้นําเหลืองเสีย ผล ใช้ขบัลม แก้ธาตพิุการ แก้หอบหืด ไอ

คลืนไส้อาเจียน รสเผ็ดเลก็น้อย มีกลนิหอมเฉพาะช่วยเจริญอาหาร 
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80. ผกัชี เมลด็ผกัชีใช้รักษาอาการปวดท้องและช่วยยอ่ยอาหาร สว่นใบมีสรรพคณุ ช่วยยอ่ย

เช่นกนั และยงัมีเบตาแคโรทีน มีฤทธิเผ็ดร้อนช่วยขบัลม บํารุงธาต ุแก้คลืนไส้ 

81. ผกัชีฝรัง กลนิของผกัชีฝรังกลบกลนิคาวของเนือสตัว์ได้ ผกัชีฝรังมีไวตามินซีสงู มีเบตาแค

โรทีนสงู นําไปใช้สร้างวิตามนิเอ บาํรุงสายตา เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัร่างกาย มีไวตามนิบี 1 

และบี 2 และไนอาซนิ ทําให้ระบบการทํางานในร่างกายสมดลุ 

82. ใบชะพล ู รสเผ็ดเลก็น้อย  แก้ธาตพุิการ ทําให้เจริญอาหาร 

83. ผกัขีหดู  รสเผ็กเลก็น้อย  แตทํ่าให้สกุมีรสหวาน มนั   

84. ผกัแพว  วิตามินซีสงู 

85. ผกัเซียงดา  มีเบต้าแคโรทีน และวิตามนิซสีงู  

86. สะระแหน ่  ป้องกนัท้องอืด แก้ปวดท้อง 

87. ผกัแขยง  รสเผ็ดร้อน กลนิหอมฉนุ ชว่ยเจริญอาหาร ขบัลม 

88. ส้มกบ  นําไปดอง  มีสรรพคณุช่วยเจริญอาหาร  ใช้เป็นยาทาภายนอกขจดัตาปลา และ

หดู 

89. ผกัตบูหม ู ใบออ่น และหวักินสด  เป็นเครืองยาแก้โรคตบั 

90. ผกัคนัทรง  ใบออ่นและยอดต้มสกุจิมนําพริก ใบและเปลือกใช้ต้มนําอาบแก้บวมเนืองจาก

และหวัใจพิการ แก้เหน็บชา นําเหลืองเสีย  

91. ผกัไผ ่ รักษาไขมนัเลือดสงู ความดนัเลือดสงู โรคหวัใจ   

 

ราก  หน่อ และลําต้นใต้ดนิ 

92. กระเจียว   มีต้นและกลางฤดฝูน ช่วยขบัลมและเป็นยาระบายได้ดี 

93. กระชาย  กินสว่นรากทีสะสมอาหาร  บาํรุงหวัใจ บาํรุงกําลงั แก้ใจสนัหววิ  ขบัปัสสาวะ

พิการ  แก้บดิมกูเลือด  แก้ปวดมวนในท้อง  ท้องเดนิ บาํรุงกําหนดั 

94. กระทือ   หน่อออ่น เนือออ่นในลําต้น และช่อดอกออ่น ต้ม   ช่วยขบัลม แก้ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ 

95. กระวาน   หนอ่ออ่นและผลออ่นสด   แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จกุ เสยีด 

96. กาหลา   ดอกตมูและหน่อออ่นสด  ขบัลม แก้ลมพษิ แก้โรคผิวหนงั  

97. หน่อไม้  รสขมหวานร้อน  รสเอียนเลก็น้อย ขบัปัสสาวะ แก้ไตพิการ  ตาของไผแ่ก้ร้อนใน

กระหายนํา  ใบไผข่บัฟอกเลือด ระดทีูเสีย 

98. ขิง ช่วยทเุลาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จกุเสยีดได้ ช่วยกระตุ้นการบีบตวัของกระเพาะ

อาหารและลําไส้ ช่วยขบัลม ทําให้สบายท้อง ขิงใช้ป้องกนัอาการเมารถเมาเรือได้ดีโดยที

ไมมี่ผลข้างเคยีง คือ ทําให้งว่ง ปากแห้ง มนึงง เหมือนยาสงัเคราะห์ 
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99. ขมิน  รักษาแผลในลําไส้  เจริญอาหาร  ขบัลม  คลายกล้ามเนือเรียบในลําไส้ทีเกร็งตวั  

บรรเทาอาการวิงเวียน  ไมส่บาย มีฤทธิต้านวณัโรค  ระงบัเชือ รักษาโรคผิวหนงั  ดมแก้

หวดั แก้ผืนคนั ลดไข้ ฆา่พยาธิ ป้องกนัโรคหนองใน  อาการฟกชํา รักษาแผลสด แก้ท้องขนึ

ทําให้ผายลม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร  และเข้าตํารับยาตา่งๆ มากมาย 

100. ขมินอ้อย  รักษาอาการท้องร่วง  รักษาแผล ฝี อาการปวด บวม ชํา  รักษาอาการหวดั 

101. ถวังอก  รสเยน็ จืด มีโปรตีนและคคุา่ทางโภชนาการสงู วิตามนิซีสงู 
 
นําพริกกับการเปิดเสรีทางการค้าและโลกาภวัิตน์ 
 กระแสโลกาภวิตัน์ซงึรวมถงึการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้องค์กรการค้าโลกและการทํา

ข้อตกลงเอฟทีเอกบัหลายๆประเทศสง่ผลกระทบตอ่นําพริกในหลากหลายแง่มมุ ตงัแตผ่ลกระทบที

เกียวกบัวฒันธรรมการบริโภค ไปจนถึงผลกระทบทีมีตอ่ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

 โลกาภิวตัน์ทําให้วฒันธรรมการบริโภคของคนในสงัคมไทยเปลยีนแปลงไป โดยเฉพาะ

อยา่งยิงการหลงัไหลของอาหารแดกดว่น(Fast food)  วฒันธรรมอาหารตะวนัตกและอืนๆ 

ตลอดจนอาหารสําเร็จรูปรูปแบบตา่งๆ เราพบวา่คนรุ่นใหมกิ่นนําพริกน้อยลง และมีคนตํานําพร

เป็นน้อยลง และปัญหาทีเกิดขนึกบัโภชนาการสมยัใหมที่บริโภคเนือและไขมนัมากเพิมมากขนึๆ

อยา่งเห็นได้ชดั ผลการสํารวจทวัประเทศระหวา่งปี 2539-2544 พบวา่มีเดก็อายตุาํกวา่ 6 ปีอ้วน

เพิมขนึร้อยละ 40 จากร้อยละ 5.8 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 7.9 ในปี 254412 ทงันีเนืองจากแนวโน้ม

การบริโภคอาหารแบบพืนบ้านซงึมีไขมนัตาํและมีสดัสว่นของผกัและเส้นใยสงูเริมลดลง 

 สําหรับคนทียงักินนําพริกอยูใ่นปัจจบุนัสว่นใหญ่กินนําพริกเพียงไมกี่ชนิด13 เช่น นําพริกที

เป็นทีนิยมมากทีสดุคือนําพริกกะปิ (ร้อยละ 54.5 ) นําพริกปลาร้า (ร้อยละ 12.6) นําพริกหนุ่ม 

(ร้อยละ 6.5) นําพริกตาแดง (ร้อยละ 4.6) นําพริกนรก (ร้อยละ 2.8) นําพริกปลาท ู(ร้อยละ 2.3) 

และนําพริกอ่อง (ร้อยละ0.8) ในขณะทีมีผู้ตอบวา่นิยมนําพริกประเภทอืนๆเพียงร้อยละ 1.8 ทงัๆที

ในความเป็นจริงแล้วมีสตูรนําพริกในประเทศหลากหลายกวา่รายชือนําพริกดงักลา่วมาก ดงัท

การศกึษาของแผนงานฐานทรัพยากรอาหารในระยะเวลาเพียงไมกี่เดือน และศกึษาในชมุชนตา่งๆ 

35 ชมุชน รวบรวมสตูรนําพริกได้ถึง 191 สตูร  การสญูหายไปของสตูรนําพริกแม้เพียงสกัหนงึสตู

อาจมีผลกระทบเชือมโยงกว้างขวางกวา่ทีเราคาดคดิก็เป็นไปได้ ด้วยเหตทีุนําพริกแตล่ะสตูรนั

เชือมโยงกบัเรืองทรัพยากรชีวภาพและวิถีชีวิตของชมุชนในแตล่ะภมูนิิเวศอยา่งแนบแน่นนนัเอง 

                                                 
12 แผนหลกั สสส. 2550-2552  (ThaiHealth Strategic Master Plan)  2007-2009 หน้า 67 
13 สง่า ดามาพงษ์และคณะ 
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การเปิดเสรีทางการค้าโดยเฉพาะอยา่งยงิในด้านการเกษตร สง่ผลให้องค์ประกอบของ

นําพริกและอาหารไทยเปลยีนแปลงไป ตวัอยา่งเช่น การทําเอฟทีเอกบัประเทศจีนทําให้กระเทียมจี

และหอมจีนหวัใหญ่ๆไหลทะลกัเข้ามายงัประเทศไทย  ในหลายพืนทีของประเทศชาวบ้านหาซือ

กระเทียมไทยไมไ่ด้แล้ว กระเทียมจีนและหอมจีนเบียดขบัหอมไทยและกระเทียมไทยเข้ามาอยูใ่น

ถ้วยนําพริก ส้มตํา และนําตกในครัว ร้านอาหารข้างถนน ไปจนถึงภตัตาคารขนาดใหญ่ ในขณะท

เกษตรกรไทยทีเคยปลกูกระเทียมต้องหนัไปปลกูพืชอยา่งอืนแทนนบัหมืนๆครอบครัวนบัตงัแต่

รัฐบาลเริมลงนาม Early Harvest กบัประเทศจีน  การลดภาษีให้เหลอืศนูย์ การเลกิจํากดัโควตา 

ตลอดจนมาตรการเปิดเสรีตา่งๆทีมิได้คํานงึถึงความมนัคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหารจะ

ไมก่ระทบตอ่หอม กระเทียมเทา่นนั แตจ่ะกระทบกบัการเพาะปลกูข้าว ถวัเหลือง ข้าวโพด การ

เลียงสตัว์ และอืนๆทงัหมดด้วย14

มีการเปลียนแปลงมากมายทีเกิดขนึกบัวถีิชมุชนในทีสงูภาคเหนือไปจรดหมูบ้่าน

ชาวประมงในภาคใต้ทีสง่ผลกระทบตอ่ถ้วยนําพริก ผกัแนม และเครืองเคียงของเราโดยเฉพาะอยา่

ยิงเมือประเทศไทยให้ความสําคญักบัการผลติเพือการค้าและการสง่ออกมากขนึๆ 

ในภาคเหนือชาวบ้านทีทําไร่หมนุเวียน และดําเนินวถีิเกษตรกรรมแบบดงัเดมิซงึเป็นอูที่

สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหลง่ของผกัพืนเมืองถกูกดดนัให้ไมส่ามารถดํารงวิถี

แบบเดมิเอาไว้ได้ การทํานาแบบสมยัใหมต่ลอดจนการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีการเกษตรทําลายผกั

พืนเมืองและปปูลาซงึเป็นทีมาของผกัแนมและเครืองเคียงของสํารับแจว่ ป่น และนําพริกของชมุช

ท้องถินในภาคอีสานและภาคกลาง เชน่เดียวกบัทีการประมงแบบทําลายล้างและอตุสาหกรรมการ

ท่องเทียวทีได้ทําลายแหลง่กะปิชนัดีของคนภาคใต้และสําหรับคนในสงัคมไทยทงัหมด สงิเหลา่นี

ทงัหมดกําลงักดักร่อนถ้วยนําพริกและระบบอาหารทงัหมดของเราลง 

 
นําพริกส้โลกาภวัิตน์ู  

ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลียนแปลงทีร้านแฮมเบอร์เกอร์แพร่กระจายไปทกุหวัเมือง ร้าน

สะดวกซอื และดสิเคาต์สโตร์ยกัษ์ใหญ่ของตา่งชาตเิข้ามาแทนทีร้านค้าปลีก และกิจการเลก็ๆของ

คนไทยทวัทกุหวัระแหง วฒันธรรมนําพริกซงึเป็นเสาหลกัของระบบอาหารไทยก็เริมสนัคลอนแล

ได้รับผลกระทบไมแ่ตกตา่งไปจากวิถีการผลติและวฒันธรรมแบบดงัเดมิตา่งๆ 

การปรับตวัของนําพริกภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ หรือการนําเอา “นําพริกสู้โลกาภิวตัน์” 

นนั อยูที่การกลบัมาหา “คณุคา่ทีแท้จริง” ของนําพริก การสร้างความรู้และเผยแพร่ให้เห็นถึงคณุค่

ทางสขุภาพทงัในแงโ่ภชนาการและสรรพคณุทางสมนุไพร รวมไปถงึความสาํคญัของวฒันธรรม

การบริโภคนําพริกทีเกือกลูตอ่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น การสร้างความรู้ควา

                                                 
14 ผู้อา่นสามารถติดตามผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้เพิมเติมจากเวบ็ไซท์ ftawatch.org 
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เข้าใจ และตอ่ยอดพฒันาองค์ความรู้ทีเกียวกบันําพริกจะทําให้นําพริกกลบัมามีบทบาทแ

ความสาํคญัตอ่คนรุ่นใหมแ่ละครอบครัวไทยยคุปัจจบุนั ด้วยวิธีการนีเท่านนัทีจะเป็นการตอ่กรตอ่

วฒันธรรมอาหารแบบแดกดว่นทีมาพร้อมกนักบัโลกาภิวตัน์หาใช่การปลกุกระแสนิยมไทยหรือ

วฒันธรรมไทยแบบตืนเขินไม ่

ทีจริงแล้ว “นําพริก” โดยตวัมนัเองคือผลติผลของการปรับตวัของชมุชนท้องถินในประเทศ

ไทยภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ จีนตอนใต้ อินเดียบางสว่น ไปจนจรดคาบสมทุรเกาหลทีีรับเอาพริกซงึมี

แหลง่กําเนิดในอีกซีกโลกหนงึเข้ามาผสมกลมกลนืกบัวถีิชีวิต ฐานทรัพยากร และวฒันธรรมของ

ตนอยา่งชาญฉลาด นีเป็นตวัอยา่งของการปรับตวัและตอ่สู้กบัโลกาภวิตัน์ของบรรพบรุุษของเราที

คนในสงัคมไทยควรจะได้เรียนรู้เพือรับมือกบัโลกาภิวตัน์ยคุใหมที่คกุคามเราอยูใ่นวนันี 

สงิทีสําคญัทีสดุก็คือ เมือเห็นความสําคญัของนําพริก เราจะเห็นความสําคญัและตระหนั

ในบญุคณุของชาวสวน ชาวนา ชาวไร่  ชาวประมง และชมุชนท้องถินตา่งๆทวัประเทศ ทีได้รักษา

ฐานทรัพยากร ความมนัคงทางอาหาร และอธิปไตยทางอาหารสําหรับสงัคมไทยเอาไว้ 
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