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พนม  เกิดแสง* 

มีพืชไม่กี่ชนิดที่สำมำรถใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้ำต่ำงๆเป็นที่ต้องกำร ของนกัเดนิเรือสมัยก่อน 
 ที่จะเสำะหำและน ำกลับไปยังประเทศของตนมีค่ำเปรียบประดุจทองค ำ นั่นคอื พริกไทย 

ริกไทย จัดเป็นพืชจ ำพวกไม้เถำเลื้อยมีควำมสูงประมำณ  5  เมตร  ล ำต้นเป็นข้อ ๆ เป็นปล้อง  เป็นต้นไม้ที่มีอำยุยืน มี
รำกฝอยออกตำมข้อใช้ในกำรยึดเกำะ มีรำกที่อยู่ในดินขนำดใหญ่ ประมำณ  3 – 6 รำก  แต่ละรำกยังมีรำกฝอย  พื้นที่
ปลูกพริกไทยประมำณ 22,000 ไร่ ในปี 2544 โดยมีผลผลิตรวม 9,000 ตัน ปลูกมำกที่จังหวัดจันทบรุี รองลงมำ คือ ชุมพร 
ระนอง แต่มีกำรบริโภคภำยในประเทศถึง 9,110 ตัน  ท ำใหต้้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ แตข่ณะเดียวกันมีกำรส่งออก

จ ำนวน 437 ตัน โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 0.22 ของตลำดโลก  ผลผลิตพริกไทยพันธ์ุซำรำวัคของแปลงเกษตรกรเฉลี่ย 665 กก./
ไร ่ (ที่มำ : *ข้อมูลงำนค้นคว้ำวิจยั สถำบันวิจัยพืชสวน) 

     

         พริกไทยใช้ปรุงแตง่รสชำดอำหำร และมีสรรพคุณทำงยำซ่ึงรองศำสตรำจำรย ์ พร้อมจิต  ศรลัมพ ์ ที่ปรึกษำส ำนักงำนข้อมูล
สมุนไพร  คณะเภสัชศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดล  ได้อธิบำยใน  นิตยสำรชีวจิต    ฉบับที ่ 322   ปทีี ่ 14     ฉบับวันที่ 1 
ธันวำคม  2555 ว่ำ  “โรยพริกไทยสักนิด  ชีวิตจะยืนยาว “ 
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พริกไทยด ำ และพริกไทยขำว มีน้ ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์สำมำรถฆ่ำเช้ือแบคทีเรียได้ น้ ำมันหอมระเหยในพริกไทยด ำมีมำกกว่ำพริกไทย
ขำว   และจัดเปน็สำรแอนติออกซิแดนท์ ซ่ึงช่วยปกป้องเซลล์จำกเชื้อโรค  ก ำจัดสำรพิษ  และท ำใหร้่ำงกำยแข็งแรง มีสำรแอลคำ
ลอยด์  เป็นสำรที่ส ำคัญ  เช่น  สำรพิเพอรีน (Piperine)  ซ่ึงเป็นสำรที่ท ำให้เผด็ร้อนและกลิ่นฉนุ  และในทำงสรรพคุณของยำ
สมุนไพร  พริกไทยด ำจะมตีัวยำมำกกว่ำพริกไทยขำว สรรพคุณทำงยำสมุนไพร  ของพริกไทยด ำ   ใบ   ใช้เป็นยำแก้ลมจุก
เสียด  แน่น  ท้องอืด    ผลที่ยังไม่สุกน ำมำท ำเครื่องเทศ  แต่งกล่ินอำหำร  ผลแก่     15 – 20  ผล  บดเป็นผงชงน้ ำกินใหห้มด  1  ครั้ง  ช่วย
ขับลม  ขบัเสวมหะ  ขับเหงื่อ ขับปัสสำวะ      แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ   อย่ำงไรก็ตำมถ้ำหำกว่ำรับประทำนพริกไทยด ำมำกเกินไปบ่อย ๆ  ก็มี
ผลเสียต่อร่ำงกำยได้เช่นกัน  เพรำะจะท ำให้มีกำรตกค้ำงของสำรพษิในร่ำงกำยส่งผลต่อกำรท ำงำนของตับและอวัยวะส่วนอิ่นของ
ร่ำงกำยได ้

 ได้แก่ พันธุ์ส ำหรับส่งโรงงำนและบริโภคสด และพันธ์ุส ำหรับท ำ
พริกไทยด ำและพริกไทยขำว 

พันธุ์ซีลอน เป็นพันธ์ุพริกไทยทีน่ ำมำจำกประเทศศรีลังกำ นิยมปลูกเพื่อขำยเปน็
พริกไทยสด มำกกว่ำท ำพริกไทยด ำหรือขำวลักษณะของยอดจะออกสีน้ ำตำลแดง จึง
เรียกกันว่ำ “ซีลอนยอดแดง” นอกจำกนี้ยังมี พันธุ์ซลีอนยอดขาว  เป็นพันธ์ุพริกไทย
ที่น ำมำจำกประเทศศรีลงักำ เช่นเดียวกันกับพันธ์ุซีลอนยอดแดง พริกไทยพันธุ์นี้
ควำมจริงเป็นพริกไทยพันธ์ุ PANIYUR-1 ซ่ึงเปน็พริกไทยพันธ์ุลูกผสมของประเทศ
อินเดีย ระหว่ำงพ่อพันธุ์ Uthirankota กับแม่พันธุ์ Cheriyakaniyakadan 
(John.K.Ghanara tham, 1994) พริกไทยพันธ์ุนี้จะมีลักษณะเถำอ่อน สีจะเขียวอ่อน
เกือบขำวโดยเฉพำะที่ยอดอ่อน จงึนิยมเรียกว่ำ “ซีลอนยอดขำว” เนื่องจำกมีผู้น ำพันธ์ุ
มำจำกประเทศศรีลังกำ (ซีลอน) ลักษณะต่ำง ๆ จะคล้ำยกับพันธุ์ศรีลังกำที่แตกต่ำง
กันชัดเจนก็คือส่วนยอด ช่อผลจะยำวกว่ำพันธุ์ศรีลังกำเล็กน้อย กำรเจริญเติบโตเร็ว
กว่ำพันธุ์ซำรำวัค ผลสดจะมีลักษณะโตกว่ำพันธุ์ซำรำวัค นิยมปลูกเพื่อจ ำหน่ำยเป็น
พริกไทยสด เพื่อส่งโรงงำนท ำพรกิไทยดอง 

พันธุ์ซาราวัค หรือพันธุ์คุชซิง่   พันธ์ุที่ชำวสวนพริกไทยจังหวัดจนัทบุรี นิยมเรียกพันธุ์มำเลเซียนั่นเอง เป็นพันธ์ุที่นิยมปลูกกันมำก 
น ำมำจำกรัฐซำรำวัค ประเทศมำเลเซีย สำมำรถต้ำนทำนโรครำกเนำ่ได้ดีกว่ำพันธุ์จันทบุรี ซ่ึงปลูก
อยู่แต่เดิม เจริญเติบโตได้เร็วและให้ผลผลติสูงกว่ำ ถ้ำต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตน้ ำหนักสดเฉลี่ย 
ประมำณ 9-12 กิโลกรัมต่อค้ำงต่อปี หรือไร่ละประมำณ 3,600-4,800 กิโลกรัมต่อปี เป๊นพันธ์ุ
ส ำหรับน ำไปท ำพริกไทยด ำและพริกไทยขำว 

 

ที่มีอำยปุระมำณ 4 ปี มีขนำดของเส้นรอบวงล ำต้นเฉลี่ย 9.98 เซนตเิมตร 



ควำมยำวปล้องของล ำต้น เฉลี่ย 8.07 เซนติเมตร ควำมยำวเฉลี่ยของปล้องของกิ่งแขนงแรก 9.66 เซนติเมตร ควำมยำวเฉลี่ยของปล้อง
สุดท้ำยของกิ่งแขนง ที่สำม 2.48 เซนติเมตร ควำมกว้ำงเฉลี่ยทรงพุม่ 162.20 เซนติเมตร 

  เปน็ใบเดี่ยว  รูปร ี ออกเรียงสลับตำมข้อและกิ่ง  ปลำยใบ
แหลม  ขอบใบเรียบ ลักษณะคล้ำยกับใบพลูหรือใบโพธ์ิ  มีดอกขนำดเล็ก    มีสี
ขำว  ออกเป็นช่อตำมข้อ  ช่อดอกแต่ละช่อมีดอกย่อยประมำณ  70 -85  ดอก 

 ช่อดอกเป็นแบบ spike ไม่มีก้ำนดอก ช่อดอกเกิดที่ช่องตรง
ข้ำมกับใบ ในแต่ละข้ออำจมีช่อดอกได้ 1-2 ช่อ แต่ส่วนใหญ่จะเกดิเพียงช่อเดียว 
ช่อดอกมีลักษณะห้อยลงดินดอกเกิดสับหว่ำงกันไปเป็นช้ันในแต่ละช่อดอก ช่อ
ดอกยำวเฉลี่ย 6.34 เซนติเมตร ก้ำนช่อดอกยำวเฉลี่ย 0.67 เซนติเมตร ช่อดอกหนึ่ง
ช่อมีจ ำนวนเฉลี่ย 64 ดอก ควำมกว้ำงของยอดเกสรตัวเมีย (แฉกรปูดำว) เฉลี่ยได้ 

0.88 เซนติเมตร รังไข่เป็นแบบ superior ใบมี 1 เซล อับละอองเรณูมีขนำดกว้ำงเฉลี่ย 0.33 มิลลิเมตร ก้ำนชูอับละอองเรณูเป็นรปู
ทรงกระบอก 

  

 ผลมีลักษณะเป็นช่อ ไม่มีก้ำนผล ควำมยำวช่อผลรวมทั้งก้ำนช่อเฉลี่ย 
9.10 เซนติเมตร ควำมยำวก้ำนช่อผลเฉลี่ย 0.75 เซนติเมตร ช่อผลหนึ่งช่อมีจ ำนวน
เฉลี่ย 49 ผล ผลมีลักษณะค่อนข้ำงกลมมีขนำดเล็กกว่ำพันธุ์จันทบรุี แต่ใหญ่กว่ำ
พันธ์ุปะเหลี่ยนขนำดของผลด้ำนแป้นเฉลี่ย 5.69 มิลลิเมตร ด้ำนกลมเฉลี่ย 5.62 
มิลลิเมตร น้ ำหนักช่อผลหนึ่งช่อเฉลี่ย 6 กรัม น้ ำหนักผลสดต่อ 100 ผล เฉลี่ย 14.43 กรัม ผลเมื่อสุกจะมีสีส้มเป็นส่วนใหญ่   

 มีลักษณะค่อนข้ำงกลมขนำดของเมล็ดยำวด้ำนแปน้เฉลี่ย 
0.43 เซนติเมตร ด้ำนกลมเฉลี่ย 0.42 เซนติเมตร น้ ำหนักของเมล็ดแห้งขำวต่อ 100 
เมล็ดหนักเฉลี่ย 5.19 กรัมขนำดของเมล็ดแหง้ด ำด้ำนแป้น เฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร 
ด้ำนกลมเฉลี่ย 0.46 เซนติเมตร น้ ำหนักของเมล็ดแหง้ด ำต่อ 100 เมล็ด เฉลี่ย 6.46 
กรัม 

                                



                คุณชูศักดิ์  เพ็ชรใหม่ เกษตรอ ำเภอท่ำใหม่ จ.จนัทบุรี กล่ำวว่ำ แหล่งปลูก
พริกไทยที่ส ำคัญมำกของประเทศไทยนัน้อยู่ทีจ่ังหวัดจันทบุรี โดยพ้ืนที่ปลูก
พริกไทยร้อยละ 95 ของประเทศอยู่ที่อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจนัทบรุี โดยพริกไทย
สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำจังหวัดจนัทบุรปีีละประมำณ 30 - 60 ล้ำนบำทต้นทุนกำร
ผลิตพริกไทย หำกเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ในแต่ละปีจะดีกว่ำผลไม้ชนิดอื่นใน
พื้นที่มำก และถ้ำหำกเกษตรกรดแูลต้นพริกไทยไม่ใหท้รุดโทรมกจ็ะท ำให้ผลผลิต
ในปีต่อๆไปดีขึ้น ทั้งนีเ้นื่องจำกกำรลงทุนในเรื่องตน้ทนุได้ลงไปแล้วในปีแรก อีก
ทั้งสำมำรถเก็บไว้ได้นำนหลำยปี   

ต้องขุดตอ เก็บรำกไม้เศษหญ้ำออกให้หมดเสียก่อน ขุดดิน ตำกดินทิ้งไว้ 15 วัน แล้วจึงไถ
พรวน แล้วปรับหน้ำดนิ พ้ืนทีท่ี่ลำดชันเกิน 15 องศำ ต้องปรับพื้นที่แบบขั้นบันไดดิน ควรเป็นดินรว่น ดินร่วนปนทรำย หรือดนิร่วน

เหนียว มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง ระบำยน้ ำได้ดี ควำมลึกของหน้ำดนิมำกกว่ำ 
50 เซนติเมตร ควำมเป็นกรดด่ำงอยู่ระหว่ำง 5.5-6.5   

คุณนะ  กอละกัน เกษตรกรผูป้ลูกพริกไทย ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี  ได้
กล่ำวถึง กำรเตรียมก่ิง พันธุ์ ท ำได้ 2 วิธี คือ  ตัดจำกค้ำงที่สมบรูณ์ เหนือ
พื้นดิน 50 เซนติเมตร ตัดเป็นท่อนยำว 5-6 ข้อปักช ำในถุงพลำสติก ขนำด 
9x14 นิ้ว ประมำณ 2-3 เดือน พริกไทยจะออกรำกและแตกยอด จงึย้ำยปลูก
ในแปลง ซ่ึงชำวสวนแถบนี้จะเรียกว่ำ การจ้า 

    ใช้ค้ำงซีเมนต์ระยะห่ำง 2 x 2 เมตร หำกใช้ไม้ยืนต้นเป็นไมค้้ำง ควรใช้ระยะปลูก 2 x 3 เมตร หรอื 2.5 x 2.5 เมตร 
ในกรณีที่ใช้ค้ำงซีเมนต์ ผูป้ลูกจ ำเป็นต้องใช้กระสอบป่ำนหุ้มค้ำงไว้ เพื่อให้มีกำรเก็บควำมช้ืน และเป็นที่ยดึเกำะของรำกพริกไทย 

   

 ใชค้้ำงไม้แก่นหรือค้ำงปูนซีเมนต์ ขนำด 4x4x4 เมตร ฝังลึก 50-60 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น หลงัจำกนั้น ขุดหลุมขนำด 40x60 เซนติเมตร ลกึ 40 เซนติเมตร
ค้ำงละ 1 หลุม ห่ำงจำกโคนค้ำง 15 เซนติเมตรหรืออำจจ้ำงเหมำพร้อมไปกับรำคำเสำค้ำงแล้วแต่ตกลงกันสะดวกดี 

 ควรปลูกช่วงฤดูฝนโดยจะใช้ตน้พันธุ์ 2 ต้น ต่อหลุมหรือค้าง   พนัธุ์ซาราวัค (มาเลเซีย) ใช้ระยะ ปลูก2x2 เมตร  
ส่วนพันธุ์ซีลอน ใช้ระยะปลูก 2.25 x 2.25 หรือ 2.25 x 2.5 เมตร ขดุหลุมขนำด กว้ำงxยำวxลึก 40x60x40 ซม. ปำกหลุมห่ำงจำกโคนค้ำง
ประมำณ 15 ซม. ผสมดินที่ขุดขึน้มำในอัตรำปุ๋ยอนิทรีย์ 1 ส่วน ต่อดิน 2 ส่วน โกยดินกลบลงในหลุมประมำณครึ่งหลุม น ำต้นพันธุท์ี่



เตรียมไว้ลงปลูกใหป้ลำยยอดเอนเข้ำหำค้ำง หันด้ำนที่มีรำกหรือตีนตุ๊กแกออกนอกค้ำง ฝังลงดินประมำณ 2 ข้อ อีกประมำณ 3 ข้ออยู่
เหนือผิวดิน กลบดนิให้แน่น รดน้ ำให้ชุ่ม          

         

         

ดินต้องมีควำมชุ่มชื้นอยู่เสมอ โดยเฉพำะช่วงที่ พริกไทยติดผลแล้วจะต้องใหน้้ ำเป็นประจ ำทุกวัน ๆ ละครั้ง และควรคลุมโคนด้วยเศษหญ้ำหรือฟำงข้ำว จะ
ช่วยป้องกันกำรระเหยของน้ ำได้ดี  

    

ท ำร่มให้ต้นพริกไทย อำจใช้ทำงมะพร้ำวหรือใบปรงทะเลหรือวัสดุอ่ืนก็ได้ หลังปลกูประมำณ 1 เดือนถอนที่บังร่มออกครั้งละเล็กละน้อย เพื่อให้ต้นพริกไทย
ค่อย ๆ ชินกับแสงแดด เมื่อพริกไทยสำมำรถทนต่อแสงแดดปกติ จึงเอำวัสดุบังร่มออกให้หมด 

                                 
กำรให้น้ ำควรใช้ แบบ mini sprinklerกำรให้น้ ำช่วงแรก ของกำรปลกูต้องให้น้ ำทุกวัน หรือวันเว้นวันจนกระทั่งตน้ตั้งตัวได้ดี แล้วลดกำรให้น้ ำเหลือ 2-3 

วันต่อครั้ง ต้นพริกไทยที่ให้ผลผลิตแลว้ ควรให้น้ ำ 3-5 วันต่อครั้ง ขึ้นกับควำมเหมำะสม 



เมื่อเริ่มแตกยอดอ่อน ใหค้อยปลดิยอดอ่อนออก และเหลือยอดที่สมบูรณ  ์ไว้เพียงต้นละ 2-3 ยอด 
จัดยอดให้อยู่รอบค้ำงใช้เชือกฟำงผูกยอดให้แนบตดิค้ำง ผูกทุกข้อเว้นข้อ ถ้ำมียอด
แตกใหม่เกินควำมต้องกำรใหเ้ด็ดทิ้ง 

เมื่อต้นพริกไทยเจริญงอกงำมดีแล้ว ควรตัดไหลที่งอกออกตำมโคนทิ้ง ตัดกิ่งแขนงที่
อยู่เหนือผิวดิน 8-10 ซม. ออกให้หมด เพื่อให้โคนโปรง่ ในระยะทีพ่ริกไทยยังไม่
เจริญเติบโตถึงยอดค้ำง ต้องเด็ดช่อดอกออกให้หมด ถ้ำทิ้งไว้จะท ำให้พริกไทยเติบโต
ช้ำ และควรมีกำรตัดกิ่งส่วนบน เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำน ซ่ึงจะท ำปีละครั้ง
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว 

เหลือยอดที่สมบูรณ์ไว้ ค้ำงละ 4-6 ยอด ใช้เถำวัลย์หรือเชือกฟำงผกู
ยอด ให้แนบติดกบัค้ำงโดยผูกขอเว้นข้อ จนกระทัง่พริกไทยอำยุ 1 ปี ตัดเถำให้

เหลือ 50 เซนติเมตร จำกระดบัผิวดิน  

 

ตัดแต่งเชน่เดียวกับปีแรก จนกว่ำพริกไทยจะสูงเลยค้ำงไปประมำณ 30 เซนติเมตร ให้ผูกไว้บนยอดค้ำง และใช้เชือกไน
ล่อนผูกทับเถำวัลย์เดิมเป็นเปลำะ ๆ ห่ำงกัน 40-50 เซนติเมตร 

   

ตัดไหลและปรำงบรเิวณโคนตน้ ปลิดใบที่ล ำต้นออก เพื่อให้โคนโปร่ง ถ้ำพริกไทยยังไม่ถึงยอดค้ำง เด็ดช่อดอกออกให้
หมด เพรำะจะท ำให้พริกไทยเจรญิเติบโตช้ำ      

      



ใส่ dolomite หรือปูนขำว ปีละ 2 ครั้ง ครัง้ละ 400-500 กรัม/ค้ำง ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 2-4 สัปดำห์ โดยเฉพำะ
ในกรณีที่ดินมีสภำพเปน็กรด ใสปุ่๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยหมัก อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง อัตรำ 2-5 กิโลกรัม/ค้ำง หรือแบ่งใส่ปีละ 2-3 ครั้ง 

   

ปุย๋สูตร/จ านวน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีต่อๆไปประมาณเดือน
พฤษภาคม-มิถนุายน 

โดโลไมท์หรือปูนขาว 400-500 กรัม/ค้ำง    

ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก 2-5 กิโลกรัม/ค้ำง 
หรือแบ่งใส่ปีละ 2-
3 ครั้ง 

   

ปุ๋ยเคม ี 15-15-15 หรือ 12-
12-17 

อัตรำ 400-500 
กรัม/ค้ำง 

 

15-15-15 หรือ 12-
12-17 

อัตรำ 800-1,000 
กรัม/ค้ำง แบ่งใส่ 3-4 

ครั้ง 

15-15-15 

อัตรำ400-500 
กรัม/ค้ำง ใส่
หลังเก็บเกี่ยว 

8-24-24 
อัตรำ400-500 กรัม/
ค้ำง ใส่หลังเกบ็เกี่ยว 

 
 

หลังจำกนั้นประมำณ
เดือนกันยำยน-ตุลำคม 

สูตร 12-12-17 
อัตรำ 400-500 กรัม/ค้ำง  

  คุณนะ  กอละกนั ได้บอกว่าส าหรับแมลงศัครพูริกไทยนัน้เท่าท่ีพบเช่นมวนแก้ว ซ่ึงมักจะวำงไขเ่ปน็กลุ่ม ตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ ำเลี้ยงจำกช่อดอก ท ำให้ช่อดอกแห้งเปน็สีน้ ำตำล ไม่ติดเมล็ด ผลผลิตลดลง เพลี้ยอ่อน ชอบดูดกินน้ ำเลี้ยงบรเิวณ
ยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ท ำให้ใบและยอดแคระแกรน บิดงอ ไม่ติดเมล็ด เพลี้ยแป้ง ตัวเต็มวัยดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกช่อดอก 
ใบ และเถำพริกไทย เพลี้ยแปง้จะขับถ่ำยมูลเป็นน้ ำหวำน ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยมำลำไธออน หรือเด็ดกิ่งและเกบ็ตัวอ่อนเผำท ำลำย 
นอกจำกนี้ก็มมีดและ ด้วงงวงเจาะเถาพริกไทย ซ่ึงจะท ำลำยเถำพริกไทย ท ำให้เถำแห้งตำย ถ้ำระบำดรุนแรงก็ฉีดพน่ด้วย คำร์บำริลหรือ
เผำท ำลำย เถำพริกไทยที่พบรอยเจำะของหนอนด้วงงวง ระบำด 

โรครากเน่า เกิดจำกเชื้อรำ อำกำรระยะแรกเถำจะเหี่ยวในเปลี่ยนเปน็สีเหลืองและร่วง ต่อมำ
ปรำง (กิ่งแขนง) เริ่มหลุดเปน็ข้อ ๆ ตั้งแต่โคนต้นถงึยอดขั้วกิ่งเป็นสีเหลืองและด ำ ส่วนรำกเน่ำด ำและมีกลิ่นเหม็น ป้องกันโดยอย่ำให้
น้ ำขังในฤดูฝน เผำท ำลำยต้นที่เปน็โรค และฉีดพน่ด้วยฟอสอีทิลอลูมิเนียม และฟอสฟอริค แอซิด  
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โรครากขาว เกิดจำกเชื้อรำ ใบเหลืองและร่วง พบเส้นใยสีขำวปกคลุมที่รำกบำงส่วน ป้องกันโดยเผำท ำลำยส่วนที่เป็นโรคเพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำด ถ้ำระบำดรุนแรงใช้ควินโตซีน ผสมน้ ำรำดหรือฉดีพ่น 

โรครากปม เกิดจำกไส้เดือนฝอยรำกปม เข้ำท ำลำยที่รำกฝอย เกิดเปน็ปมเห็นได้ชัดเจน นอกจำกนีท้ ำให้ผนังเซลล์เป็นแผล เป็นสำเหตุ
ให้โรคอื่น ๆ เข้ำร่วมท ำลำยได้ง่ำย ป้องกันโดยคลุมดินก้นหลุมก่อนปลูกด้วยคำร์โบพูรำน หรือพีนำมีฟอส และโรยรอบทรงพุ่มในช่วง
ฤดูฝน 

โรคแอนแทรกโนส เกิดจำกเชื้อรำ ท ำลำยส่วนใบของพริกไทย เกิดเป็ดจดุวงกลมสีน้ ำตำลด ำหรือสีด ำ ผิวเป็นเงำมัน รอบจุดเป็นสีเหลือง 
ตรงกลำงแผลมีลักษณะเป็นวงสนี้ ำตำลด ำเรียงซ้อนกันเหมือนวงปีของเนื้อไม้ ถ้ำเปน็รุนแรงอำจท ำให้ตำยได้ ป้องกันโดยตัดแต่งกิ่งและ
เก็บไปเผำท ำลำย พ่นด้วยเบนโนมิล หรือแมนโคเซบ หรือคำร์เบนดำซิม  

โรคราเห็ดพริกไทย เกิดจำกเชื้อรำเป็นเส้นใยสีขำวเจรญิบนผิวเปลอืกของล ำต้น ก่ิง และใต้ใบ ท ำใหล้ ำต้น ก่ิงใบ แห้ง และตำยได้ 
ป้องกันโดยอย่ำให้น้ ำท่วมขัง ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง และพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์  

 

     

ให้เก็บพริกไทยเมื่อยังเขียวอยู่ โดยใช้มือปลิดทั้งรวงสดมำกองรวมบนลำนซีเมนต์ หรือเสื่อล ำแพน 
โดยสุมไว้เป็นกองใหญ่ ใช้สงักะสหีรือผ้ำใบคลุมไว้ประมำณ 3-4 วัน เพื่อท ำให้ก้ำนช่อผลเหี่ยวเฉำง่ำยต่อกำรนวด 

    
ใช้เครื่องนวด แล้วน ำไปร่อนด้วยกระด้งหรือตะแกรงที่มีรูขนำดใหญ่ เพื่อแยกเอำก้ำนหรือผลที่ติดรวงออก น ำไปนวดซ้ ำอีกครั้ง 

พริกไทยที่ร่วงหลุดจำกรวงแล้วน ำไปตำกแดดบนลำนตำกให้ถูกแสงแดด
อย่ำงสม่ ำเสมอประมำณ 5-6 วัน เมื่อเมล็ดแห้งสนิทผิวจะเปลี่ยนเปน็สีด ำ 
พริกไทยสด 100 กิโลกรัม จะผลิตพริกไทยด ำได้ประมำณ 33 กิโลกรัมน ำมำ
ฝัดโดยใช้กระด้งหรอืเครื่องฝดั เพื่อแยกเอำพริกไทยที่มีน้ ำหนักเบำและ
ส่ิงเจือปนออกต่ำงหำก แล้วบรรจพุริกไทยไว้ในกระสอบป่ำน 
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    ได้จำกกำรเก็บเกี่ยวผลผริกไทยที่แก่จัด  และผลเริ่มสุกเป็นสีแดงและกลำยเป็นสี
ด ำ  จำกนั้นจึงน ำไปแช่น้ ำ  เพื่อลอกเอำเปลือกช้ันนอกออกไปเหลอืแต่เมล็ดข้ำงใน  และน ำไปแช่ในน้ ำที่ไหลหรือน้ ำทีน่ิ่ง  แต่พริกไทย
ที่แช่ในน้ ำไหลจะมีสีขำวกว่ำที่แช่ในน้ ำนิ่ง  โดยใช้เวลำประมำณ  7 -14  วัน   

     

แช่น้ ำ  เพื่อลอกเอำเปลือกชั้นนอกออกไปเหลือแต่เมล็ดข้ำงใน น ำมำนวดเพื่อลอกเอำเปลือกออกล้ำงด้วยน้ ำสะอำด 

      

น ำไปตำกแดดทันที    ประมำณ  4 – 5  วันให้แห้งสนิท ได้เป็นพริกไทยขำว บำงครั้งเรียกกันว่ำ  พริกไทยล่อน 

  

  บรรจุในกระสอบป่ำน เก็บไว้ในโรงเรือนที่ไม่ถูกละอองฝนหรือน้ ำน ำ    ออกมำ

ผึ่งแดดทุก ๆ 5-6 เดือน เพือ่ป้องกนัเช้ือรำหรือมอดเจำะกินเมล็ด  

 

ในส่วนของรายได้จากการปลูกพริกไทยนั้นเกษตรกรต่างกล่าวเปน็เสียงเดียวกันว่า 

ราคาของพริกไทยแห้งนั้น

แม้ว่าจะขึ้นลงไปตามความ

ต้องการของตลาด แต่เมื่อ

หักกลบลบหนี้จากการ

ลงทุน ยังถือว่าไดร้าคาที่

ดีกว่าพืชชนิดอืน่ๆใน

ท้องถิ่นเช่นทุเรียน เงาะ หรือมังคดุ ตลอดจนขนุน เนื่องจาพพริกไทยสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปไีม่เน่าเสียได้ง่าย ไม่พอใจราคาก็เก็บ

ไว้ เมื่อเห็นว่าได้ราคาก็ค่อยๆทยอยขายไปได้เรื่อยๆ อีกทั้งต้นทุนในปีต่อๆไปก็จะลดลงเรื่อยๆ ผลผลิตพริกไทยจึง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ี



 

สนใจรำยละเอียดเพิ่มเติม 
 ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอท่ำใหม่ 33-1 ถนนสุขุมวิท หมู่ 8 ต ำบลเขำวัว อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี โทร./แฟกซ์ 039-494288 
 คุณนะ  กอละกัน เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทย 39/4 หมู2่ ต.ท่ำช้ำง อ.เมือง จ. จันทบุรี โทร. 081-455842 
 คุณอำรมณ์และจ่ำเอกวิหำร  ธนะสิทธิเ์กษตรกรผูป้ลูกพริกไทย 2/1 หมู1่ ต.สองพี่น้อง อ.ท่ำใหม่  

จ.จันทบุรี โทร. 038-431838 
 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 สุนทร  ตรีนันทวัน ผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท.พริกไทยด ำ รำชำแห่งเครื่องเทศบทความ   
 ฐานความรู้ด้านพืช กรมวิชาการเกษตร  HTTP://203.172.198.146/RICE/RICE_MIX2/PEST03-3.HTML 

 ภาพจาก
HTTP://WWW.NIKONIANTHAILAND.COM/FORUM/SHOW.PHP?CATEGORY=WEBBOARD&NO=8938 

 ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปที่มำ..สถำบันวิจัยพืชสวน .กรมวิชำกำรเกษตร      
              

           หำกท่ำนที่สนใจข้อมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่อง กำรปลูกพริกไทย สำมำรถติดต่อส่ังซื้อได้ที่ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลำดยำว จตจุักร กทม.10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ต่อ500 หรือ 

http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html  

           ฉบับหน้ำจะน ำท่ำนไปด ู กำรเลี้ยงปลำกะพงขำวในบ่อดิน ที่สมุทรปรำกำร ครบั 

 

  

http://edtech.ipst.ac.th/index.php/2011-07-29-04-02-00/2011-08-09-07-26-40.html
http://edtech.ipst.ac.th/index.php/2011-07-29-04-02-00/2011-08-09-07-27-38.html

