
พริกไทย (prig thai) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาพริกไทย 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
    1.1 การเตรียมดิน แปลงปลูกจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีการระบายน้้าได้ดี ปรับพื้นที่ไม่ให้มีสภาพน้้าขัง ไม่ชื้นแฉะหรือ
เป็นแอ่งน้้า ไถพรวนดินลึก 40 – 60 เซนติเมตร ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ โดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2-3 
ตันต่อไร่ เพ่ือให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี หากดินเป็นกรด ควรปรับด้วยปูนขาวหรือปูนโดโลไมด์ เพ่ือให้
ความเป็นกรดน้อยลง ตากดิน 15 วัน ยกแปลงเป็นลอนลูกฟูก 

1.2  การเตรียมค้าง ใช้ค้างไม้แก่นหรือค้างปูนซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร ฝังลึก 50 – 60 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น 
    1.3 การเตรียมพันธุ์   
          1) พันธุ์ที่ใช้ 
              พันธุ์ซาราวัค เหมาะสมส้าหรับพริกไทยแก่  
              พันธุ์ซีลอน เหมาะสมส้าหรับพริกไทยอ่อน 
          2) ใช้ล้าต้น (เถา) ของส่วนยอดหรือส่วนอื่นที่ไม่แก่จัดของพริกไทย ที่มีอายุอยู่ระหว่าง  1 – 2 ปี  โดยควร
ตัดจากต้นที่มีความอุสมบูรณ์ ให้ผลผลิตสูง ไม่เป็นโรคและไม่มีแมลงท้าลาย ค่อย ๆ แกะตีนตุ๊กแกให้หลุดออกจาก
ค้าง อย่าให้ต้นหักหรือช้้า จากนั้นน้ามาตัดเป็นท่อน ๆ ยาว    40 – 50 เซนติเมตร  มีข้อ 5 – 7 ข้อ ริดใบทิ้งและ
ตัดกิ่งแขนงตรง 3 – 4 ข้อล่างออก น้ายอดไปปักช้าในกระบะช้าหรือช้าใส่ถุงพลาสติก ให้ข้ออยู่ใต้ระดับดิน 3 – 4 
ข้อ จนรากออกแข็งแรงดีจึงย้ายไปปลูก 
2. การปลูก 
    2.1 วิธีปลูก ค้างละ 1 หลมุ ห่างจากโคนค้าง 15 เซนติเมตร  ขุดหลุมขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ลึก 40 
เซนติเมตร ผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 : 1 แล้วใส่ในหลุมประมาณครึ่งหลุม น้ากิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปปลูกหลุมละ 
2 กิ่ง ให้ปลายยอดเอนเข้าหาค้าง  หันด้านที่มีราก (ตีนตุ๊กแก) ออกด้านนอกค้าง กลบดินให้แน่นรดน้้าให้ชุ่ม 
    2.2 ระยะปลูก 
          พันธุ์ซาราวัค ใช้ระยะ 2 x 2 เมตร   
          พันธุ์ซีลอน ใช้ระยะปลูก 2.25 x 2.25 หรือ 2.25 x 2.5 เมตร 
    2.3 จ้านวนต้นต่อไร่  400 ค้าง ค้างละ 2 ต้น รวม 800 ต้น / ไร่ 
3. การดูแลรักษา 
    3.1 การใส่ปุ๋ย  

    1) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ปุ๋ยดังกล่าวจะช่วยปรับสภาพความเป็นกรด่าง
ของดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพริกไทยและช่วยท้าให้ดินโปร่งมีความสามารถดูดซับความชื้นและเพ่ิมแร่
ธาตุ จ้าเป็นต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี 

    2) ปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15, 8-24-24 และ 12-12-17+Mg .ให้พิจารณาเลือกใส่สูตรใดสูตรหนึ่งตาม
ความเหมาะสมดังนี้ 
              ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมี ประมาณ 400-500 กรัมต่อค้าง แบ่งใส่ 3 ครั้ง 
              ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมี 1กิโลกรัมต่อค้าง แบ่งใส่ 3 ครั้ง 
              ปีที่ 3 และปีถัดไป ใส่ปุ๋ยเคมี 1.5 กิโลกรัมต่อค้าง แบ่งใส่ 3 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 ปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15 หลังจากเก็บเกี่ยวพริกไทย 
 ครั้งที่ 2 ปุ๋ยเคมี สูตร  8-24-24 ประมาณเดือน พ.ค.-ม.ิย. เพ่ือเร่งการออกดอกและติดผล  
  ครั้งที่ 3 ปุ๋ยเคมี สูตร  12-12-17+Mg ประมาณเดือน ก.ย.-ต.ค. เพ่ือบ้ารุงผล 
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    3.2 การให้น้้า  
    1) เลือกระบบน้้าตามสภาพแวดล้อมที่ให้พริกไทยได้รับน้้าอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอทั่วทั้งแปลง  การให้

น้้าแบบร่องต้องปรับพ้ืนที่ให้เรียบและมีความลาดเท การใช้มินิสปริงเกอร์เป็นวิธีที่ประหยัดน้้ากว่า 
    2) ระยะเวลาการให้น้้า หลังปลูกควรรดน้้าทุกวันหรือวันเว้นวัน เมื่อพริกไทยตั้งตัวได้ ลดเหลือ 2 – 3 วัน/

ครั้ง พริกไทยที่ให้ผลผลิตแล้วควรให้ 3 – 4 วัน/ครั้ง ตามสภาพดินฟ้าอากาศ 
    3) ในฤดูแล้งอาจประหยัดการให้น้้าโดยการคลุมดินในแปลงปลูกด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง แต่ในฤดูฝนไม่ควร

คลุมดินจนชิดโคนต้นควรเว้นห่างเพื่อไม่ให้โคนต้นชื้นแฉะเกินไปและเกิดโรค เตรียมให้น้้าระบายออกจากแปลงปลูก
อย่างรวดเร็ว และขณะดินชื้นแฉะไม่ควรเหยียบย่้าในแปลงจะท้าให้ดินแน่นทึบ รากเสียหายได้ 
     3.3 การข้ึนค้าง                                                                                                                                                                                                                      

1) หลังจากปลูกพริกไทยได้ประมาณ 30-50 วัน พริกไทยจะเริ่มแตกยอด
อ่อน ให้เลือกยอดอ่อนที่สมบูรณ์ไว้ต้นละประมาณ 3 ยอด ที่เหลือตัดทิ้งไป  

            2) จัดยอดให้เรียงขนานขึ้นรอบค้าง อย่าให้ยอดทับกันเพราะจะท้าให้ได้
ทรงพุ่มที่ไม่ดี ใช้เถาวัลย์หรือเชือกฟางผูกยอด ให้แนบติดกับค้าง โดยผูกข้อเว้นข้อ 
ผูกยอดจนกระทั่งยอดท่วมค้าง ใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือน    
            3) กรณีที่ต้องการเลี้ยงเถาเพ่ือใช้ท้าพันธุ์ขยายพ้ีนที่ปลูกในปีต่อไป หรือ
เพ่ือจ้าหน่ายยอดคืนทุน เมื่อพริกไทยอายุ 1 ปี ตัดเถาให้เหลือ 50 เซนติเมตร จาก 
ระดับผิวดิน เมื่อพริกไทยแตกยอด จัดยอดขึ้นค้างเช่นเดียวกับปีแรก จนกว่าพริกไทย
จะสูงเลยค้างไปประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ผูกไว้บนยอดค้าง 
4. การป้องกันก้าจัดศัตรูพืช   
    4.1 วัชพืช ควรท้าด้วยความระมัดระวังเพราะพริกไทยมีระบบรากตื้นแผ่กระจายรอบทรงพุ่ม ก้าจัดวัชพืชก่อนใส่
ปุ๋ยทุกครั้งศัตรูพืช 
    4.2 โรค โรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทย ซึ่งเกิดจากเชื้อรา เป็นโรคส้าคัญที่ท้าความเสียหายมากที่สุดการ
ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาการโรคเถาจะเหี่ยว ใบร่วง โคนต้นเน่าด้า  การป้องกันก้าจัดหรือลดความ
เสียหายจากโรคในแปลงปลูก  
          1) จัดการดินในพ้ืนที่แปลงปลูกให้มีการระบายน้้าได้ดี ไม่มีสภาพน้้าขัง  
          2) ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ โดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี  
หากดินเป็นกรดควรปรับด้วยปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์  
          3) ตัดแต่งกิ่งหรือแขนงตามบริเวณโคนต้นออกให้โปร่ง เพ่ือลดความชื้นและให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกดีขึ้น
และไม่เป็นแหล่งสะสมโรค 
          4) ไม่ควรเดินผ่านเข้าสวนขณะที่มีการระบาด และท้าความสะอาดเครื่องมือก่อนเข้าสวน 
    4.3 แมลง เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงที่ส้าคัญดูดกินน้้าเลี้ยงที่ใบ เถาและรวงพริกไทย โดยเฉพาะขณะยังอ่อน ท้าให้ผล
ผลิตลดลงป้องกันก้าจัดโดยใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า 
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
    พริกไทยอายุ 18 เดือน จะเริ่มมีช่อดอกบ้าง ให้ปลิดช่อดอกทิ้งให้หมด เพ่ือให้เจริญเติบโตทางต้นเต็มที่ เมื่อ
พริกไทยอายุ 3 ปีจึงปล่อยให้มีช่อดอกและเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได ้
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    5.1  ดัชนีการเก็บเก่ียว   พริกไทยอ่อน บริโภคสด เก็บเกี่ยวหลังติดผล 3 – 4 เดือน   พริกไทยด้า เก็บเกี่ยวผล
แก่ที่ยังเขียวอยู่เมื่อผลสีเขียว แก่จัดแต่ไม่สุก ระยะเวลา หลังติดผล 6 – 8 เดือน  พริกไทยขาว ต้องเก็บเกี่ยว
พริกไทยที่แก่จัด และผลเริ่มสุกเป็นสีแดงท่ีโคนช่อ ประมาณ 3-4 ผล ระยะเวลาหลังติดผล 6 – 8 เดือน 
    5.2 อุปกรณ์และวิธีเก็บเก่ียว ใช้มือปลิดทั้งรวง ภาชนะบรรจุขณะเก็บเก่ียวต้องสะอาด แรงงานต้องมีความ
ช้านาญ 
    5.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพริกไทยอ่อน เก็บเก่ียวโดยใส่ภาชนะท่ีสะอาดจากแปลง น้ามายังจุดรวบรวม
ผลผลิต เกลี่ยบนพ้ืนที่รองด้วยวัสดุสะอาด จากนั้นคัดแยกโรค แมลง เช่นเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หรือ สิ่งเจือปน เช่น ใบ 
เมื่อท้าความสะอาดแล้ว บรรจุด้วยถุงพลาสติกและคลุมด้วยผ้าสะอาดเปียกชื้นเพื่อรักษาความชื้น รอการขนส่งต่อไป  
    5.4 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพริกไทยด้า น้าพริกไทยมากองรวมบนลานที่มีการรองพ้ืนที่สะอาดบ่มไว้
ประมาณ 3 วัน  แยกผลพริกไทยออกจากก้านโดยใช้เครื่องน้าไปร่อนด้วยเครื่องแยกโดยผ่านตะแกรงเพ่ือแยกก้าน
ออกจากรวง- การท้าแห้งโดยการอบแห้ง ใช้เครื่องอบแห้งลมร้อน ที่อุณหภูมิประมาณ 60   องศาเซลเซียส  หรือ
การตากแดด ซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย วางผลผลิตพริกไทยในภาชนะสะอาด บนพ้ืนที่ยกสูง
มีวัสดุรองรับเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ รวมทั้งการปนเปื้อน- เมื่อผลพริกไทยแห้งสนิท จะ
เปลี่ยนเป็นสีด้า แล้วน้าไปร่อน ด้วยตะแกรงหรือกระด้ง เพ่ือแยกเอาเศษฝุ่น และเมล็ดที่ลีบออก  บรรจุพริกไทยในถุง
ภาชนะท่ีสะอาดปราศจากการปนเปื้อน  อัตราการท้าแห้ง พริกไทยสด 100 กิโลกรัม จะได้พริกไทยด้า 33 กิโลกรัม  
    5.5 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพริกไทยขาว น้าผลพริกไทยที่เก็บมาแล้วตาก
แดดเล็กน้อย หรือผึ่งลมค้างคืน เพ่ือให้ขั้วผลหลุดง่ายขึ้น น้าเข้าเครื่องนวด เพื่อแยก
ผลออกจากรวง น้าผลพริกไทยแช่น้้าในบ่อซีเมนต์ หรือถังไม้ หรือภาชนะอ่ืนที่
เหมาะสม ประมาณ  7 – 14 วัน น้าพริกไทยขึ้นจากน้้าที่แช่ แล้วน้ามานวดเพ่ือลอก
เปลือกออก น้ามาเกลี่ยบนตะแกรงเหล็ก หรือตะแกรงไม้ไผ่สะอาดที่มีช่องให้เปลือก
พริกไทยหลุดออกได้  ใช้น้้าล้างเปลือกออกจนหมด  การท้าแห้ง หลังล้างท้าความ
สะอาดแล้ว น้าไปท้าให้แห้งสนิทโดยการอบแห้ง ใช้เครื่องอบแห้งลมร้อน ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 60   องศาเซลเซียส  หรือการตากแดด ซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องความสะอาด
และสุขอนามัย วางผลผลิตพริกไทยในภาชนะสะอาด บนพ้ืนที่ยกสูงมีวัสดุรองรับเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งเจือปนอื่น ๆ รวมทั้งการปนเปื้อน   
6. ข้อมูลอื่น ๆ 
    1) การใช้ประโยชน์  

  พริกไทยเป็นเครื่องเทศส้าคัญที่มีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมยาสมุนไพรแผนโบราณ 
และใช้ในครัวเรือน  มีความต้องการในการค้าระหว่างประเทศ 
    2) สารส้าคัญและสรรพคุณ 
        ผลพริกไทยมีน้้ามันหอมระเหยและแอลคาลอยด์ไพเพอร์รีน (piperine)  ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท กระทรวง
สาธารณสุข  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก้าหนดมาตรฐานทางเคมีของพริกไทยขาวและพริกไทยด้าที่ใช้เป็น 
ก้าหนดให้พริกไทยมีสารส้าคัญออกฤทธิ์ คือ ไพเพอร์รีน  (piperine)  ไม่ต่้ากว่า 5% โดยน้้าหนักทั้งพริกไทยด้าและ
พริกไทยขาว มีปริมาณความชื้นไม่เกิน 14% ทั้งพริกไทยด้าและพริกไทยขาว และมีปริมาณน้้ามันหอมระเหย ไม่ต่้า
กว่า 1% ในพริกไทยด้า และไม่ต่้ากว่า 0.8% ในพริกไทยขาว 



ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาพริกไทย 
การเตรียมการ  ปีที ่1  ปีที ่2  ปีที ่3-15  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมดนิ 

-ไถพรวนดินลกึ 40 – 60 

เซนตเิมตร  

 –ใสปุ่๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั 2-3 

ตนัตอ่ไร่  

-ใส ่dolomite หรือปนูขาว 

การเตรียมพันธ์ุ 

-ใช้ล าต้น (เถา) ของสว่นยอด

ที่มีอายอุยูร่ะหวา่ง  1 – 2 ปี--

ตดัเป็นทอ่น ๆ มีข้อ 5 – 7 ข้อ

ปักช าจนออกราก 

การปลูก 

-ค้างละ 1 หลมุๆ ละ 2 

ต้น  

-หลมุปลกูกว้าง 40 ซม. 

ลกึ 40 ซม.หา่งค้าง 15 

ซม. 

-ระยะปลกู  2 x 2 เมตร  

400 ค้าง/ไร่ 

การปฎิบัตหิลังการเก็บเกี่ยวพริกไทยด า 

- น าพริกไทยมากองรวมบนลานที่มีการรองพืน้ท่ีสะอาดบม่ไว้ประมาณ 

3 วนั  แยกผลพริกไทยออกจากก้านโดยใช้เคร่ืองน าไปร่อนด้วยเคร่ือง

แยก ตากแดดจนแห้งสนิท  

ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 

-โรครากเนา่และโคนเนา่ของพริกไทย  ลดความเสยีหายจากโรค โดยการ

จดัการดินในแปลงปลกูให้มีการระบายน า้ได้ดี ตดัแตง่ก่ิงหรือแขนงตามบริเวณ

โคนต้นออกให้โปร่ง  

-เพลีย้แป้ง ดดูกินน า้เลีย้งที่ใบ เถาและรวงพริกไทยใช้สารเคมีตามค าแนะน า 

การใส่ปุ๋ย 

-ใสปุ่๋ ยปุ๋ ยคอก/ปุ๋ ยหมกั ปีละ 1 ครัง้  

-ปุ๋ ยเคมี สตูร  15-15-15 หรือ  8-24-24 

หรือ12-12-17+Mg  ปริมาณ 400-500 

กรัมตอ่ค้าง แบง่ใส ่3 ครัง้ 

-ปีที่ 2 ใสปุ่๋ ยเคมเีช่นเดียวกบัปีที่ 1 เพิ่ม

การให้น า้ 

-หลงัปลกูให้น า้ทกุวนั  

-พริกไทยตัง้ตวัได้ ให้

น า้ 2 – 3 วนั/ครัง้ 

การขึน้ค้าง 

- เร่ิมแตกยอด เลอืกยอดออ่นที่สมบรูณ์

ไว้ต้นละ 3 ยอด  

-จดัยอดให้เรียงขนานขึน้รอบค้าง 

-ใช้เชือกฟางผกูยอด ให้แนบตดิกบัค้าง 

ผกูข้อเว้นข้อ ผกูยอดจนกระทัง่ยอดทว่ม

ค้าง 

การเก็บเก่ียว 

-พริกไทยออ่นเก็บเก่ียว
หลงัติดผล 3 – 4 เดือน    

-พริกไทยด า เก็บเก่ียวผล

แก่ที่ยงัเขียวอยูเ่มื่อผลสี

เขียว แก่จดัแตไ่มส่กุ 

ระยะเวลาหลงัตดิผล 6 – 

8 เดือน   

--พริกไทยขาว ต้องเก็บ

เก่ียวที่แก่จดั และผลเร่ิม

สกุเป็นสแีดงที่โคนช่อ 3-4 

การตัดเถา 

- กรณีที่ต้องการเถา

ไปใช้ท าพนัธุ์เพื่อ

ขยายพืน้ท่ีปลกู 

หรือจ าหนา่ย  

ตดัเถาให้เหลอื 50 

เซนตเิมตร เมื่อแตก

ยอดใหมเ่ลอืกเถา

ขึน้ค้างเช่นปีที่ 1 

 

-กรณีไมต่ดัเถาเพื่อ

ขยายพนัธุ์ เมื่อ

พริกไทยออกดอกให้

ปลดิช่อดอกทิง้
การเตรียมค้าง 

-ใช้ค้างไม้แก่นหรือค้าง

ปนูซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร  

-ฝังลกึ 50 – 60 เซนติเมตร 

กลบดินให้แนน่ 

การใส่ปุ๋ย 

-ครัง้ที่ 1 ปุ๋ ยเคมี สตูร  

15-15-15 หลงัจาก

เก็บเก่ียวพริกไทย 

 

-ครัง้ที่ 2 ปุ๋ ยเคมี สตูร  

8-24-24. เพื่อเร่งการ

ออกดอกและตดิผล  

 

-ครัง้ที่ 3 ปุ๋ ยเคมี สตูร  



 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภมู ิ
 
1.2 ความชื้นสัมพัทธ ์
 
1.3 ปริมาณน้้าฝน 
1.4 ความเข้มของแสง 
1.5 ลม 

 
- สามารถปลูกได้ตั้งแต่อณุหภูมิ 10 -40 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิทีเ่จรญิเติบโตได้ดีอยู่ระหว่าง 25 –40 องศาเซลเซียส 
- ความช้ืนสัมพัทธ์ 65 – 95 เปอร์เซ็นต ์
 
เฉลี่ย 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวตลอดปี 
- ความเข้มของแสงต่้า ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์
- ไม่ควรมลีมกรรโชกแรง โดยเฉพาะในช่วงผสมเกสร พื้นที่ปลูกควรเป็นท่ีโปร่ง มีการ
ระบายอากาศด ี 

 
- พริกไทยเป็นพืชเขตกึ่งร้อนช้ืน ไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิต่้า 
- ความช้ืนสัมพัทธ์ต่้ากว่าก้าหนด เจริญเติบโตไมด่ีและมีปญัหา
การออกดอกและติดผล 
 
 
 

2. สภาพพื้นที ่
2.1 ความสูงจากระดับน้า้ทะเล 
2.2 ความลาดเอียง 
 

 
- ปลูกได้ตั้งแต่พื้นท่ีระดับน้า้ทะเล จนถึง 1,500 เมตรเหนือระดับน้า้ทะเล 
 - ควรมีความลาดเอียงของพื้นที่เล็กน้อย ไมเ่กิน 2 % เพื่อให้ระบายน้้าด ี

 
- ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงเพราะระบบรากตื้น 
หน้าดินอาจถูกเซาะหายไปและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดดู
น้้าและธาตุอาหาร 

3. สภาพดิน 
3.1 ประเภทดิน 
3.2 อินทรียวัตถ ุ
3.3 การระบายน้้า 
 
3.4 ความลึกของหน้าดิน 

 
- ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนซยุมีสแีดงคล้้า  
- มีอินทรียวัตถุสูง 
- มีการระบายน้้าด ี
 
- ความลึกของหน้าดิน 1 เมตร ไมม่ีชั้นหินแข็ง ดินดาน 

 
- หลีกเลี่ยงดินทรายจดั  หรือดินเหนียว 
 
- พริกไทยอ่อนแอต่อสภาพดินระบายน้้าไมด่ี ท้าให้เกิดโรคที่
ส้าคัญคือ โรครากเน่าได้ง่าย 
 

3.5 ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
(pH) 

- 5.5 – 6.5  
 
 

- ดินเป็นด่างอาจท้าให้ขาดจลุธาตอุาหาร เช่น เหล็ก ทองแดง 
สังกะส ี

4. ธาตุอาหาร 
4.4 ธาตุอาหารหลัก 
4.5 ธาตุอาหารรอง 

 
- ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตสัเซียม แคลเซยีม แมกเนเซียม และซลัเฟอร์  
- ธาตุอาหารรองที่พริกไทยต้องการในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่ แมงกานีส สังกะสี 
เหล็ก โบรอน โมลิบดีนัม ทองแดง และคลอรีน อย่างเพียงพอ 

 
- ไวต่อการขาดธาตุแมกเนเซียม โดยเฉพาะพื้นท่ีดินทราย ธาตุ
อาหารรองถ้ามีมากเกินไปกเ็ป็นพษิกับพริกไทย 

5. สภาพน้้า 
 

- ต้องการน้้าสม่้าเสมอตลอดปี มีน้า้พอเพียงในหน้าแล้ง  
- น้้าท่ีใช้เป็นน้้าท่ีสะอาด เหมาะสมกับการเกษตร 

 

 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต (Crop Requirement) ของพริกไทย 


