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การเตรียมดิน 

-ไถพรวนดินลึก 40 – 60 
เซนติเมตร  
 –ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั 2-3 
ตนัต่อไร่  
-ใส่ dolomite หรือปูนขาว 
-ตากดิน15 วนั 

การเตรียมพันธ์ุ 
-ใชล้ าตน้ (เถา) ของส่วนยอด
ท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง  1 – 2 ปี--
ตดัเป็นท่อน ๆ มีขอ้ 5 – 7 ขอ้
ปักช าจนออกราก 

การปลูก 
-คา้งละ 1 หลุมๆ ละ 2 
ตน้  
-หลุมปลูกกวา้ง 40 ซม. 
ลึก 40 ซม.ห่างคา้ง 15 
ซม. 
-ระยะปลูก  2 x 2 เมตร  
400 คา้ง/ไร่ 
-ใชว้สัดุพรางแสงไม่ให้
โดนแดดจดั 

การปฎบิัติหลงัการเกบ็เกี่ยวพริกไทยด า 

- น าพริกไทยมากองรวมบนลานท่ีมีการรองพ้ืนท่ีสะอาดบ่มไวป้ระมาณ 
3 วนั  แยกผลพริกไทยออกจากกา้นโดยใชเ้คร่ืองน าไปร่อนดว้ยเคร่ือง
แยก ตากแดดจนแหง้สนิท  

ศัตรูทีส่ าคัญและการป้องกันก าจัด 

-โรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทย  ลดความเสียหายจากโรค โดยการ
จดัการดินในแปลงปลูกใหมี้การระบายน ้ าไดดี้ ตดัแต่งก่ิงหรือแขนงตามบริเวณ
โคนตน้ออกใหโ้ปร่ง  
-เพล้ียแป้ง ดูดกินน ้ าเล้ียงท่ีใบ เถาและรวงพริกไทยใชส้ารเคมีตามค าแนะน า 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมกั ปีละ 1 คร้ัง  
-ปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15 หรือ  8-24-24 
หรือ12-12-17+Mg  ปริมาณ 400-500 
กรัมต่อคา้ง แบ่งใส่ 3 คร้ัง 
-ปีท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกบัปีท่ี 1 เพ่ิม
ปริมาณเป็น 1 กิโลกรัมต่อคา้ง 

การให้น า้ 

-หลงัปลูกใหน้ ้ าทุกวนั  
-พริกไทยตั้งตวัได้ ให้
น ้ า 2 – 3 วนั/คร้ัง 

การขึน้ค้าง 

- เร่ิมแตกยอด เลือกยอดอ่อนท่ีสมบูรณ์
ไวต้น้ละ 3 ยอด  
-จดัยอดใหเ้รียงขนานข้ึนรอบคา้ง 
-ใชเ้ชือกฟางผกูยอด ใหแ้นบติดกบัคา้ง 
ผกูขอ้เวน้ขอ้ ผกูยอดจนกระทัง่ยอดท่วม
คา้ง 

การเกบ็เกีย่ว 

-พริกไทยอ่อนเก็บเก่ียว
หลงัติดผล 3 – 4 เดือน    
-พริกไทยด า เก็บเก่ียวผล
แก่ท่ียงัเขียวอยูเ่ม่ือผลสี
เขียว แก่จดัแต่ไม่สุก 
ระยะเวลาหลงัติดผล 6 – 8 
เดือน   
--พริกไทยขาว ตอ้งเก็บ
เก่ียวท่ีแก่จดั และผลเร่ิม
สุกเป็นสีแดงท่ีโคนช่อ 3-
4 ผล ระยะเวลาหลงัติดผล 
6 – 8 เดือน 

การตดัเถา 
- กรณีท่ีตอ้งการเถา
ไปใชท้ าพนัธ์ุเพื่อ
ขยายพ้ืนท่ีปลูก 

หรือจ าหน่าย  
ตดัเถาใหเ้หลือ 50 
เซนติเมตร เม่ือแตก
ยอดใหม่เลือกเถาข้ึน
คา้งเช่นปีท่ี 1 
 
-กรณีไม่ตดัเถาเพ่ือ
ขยายพนัธ์ุ เม่ือ
พริกไทยออกดอก
ใหป้ลิดช่อดอกท้ิง
ทั้งหมด ไวด้อกในปี
ท่ี 3 การเตรียมค้าง 

-ใชค้า้งไมแ้ก่นหรือคา้ง
ปูนซีเมนต ์ขนาด 4 เมตร  
-ฝังลึก 50 – 60 เซนติเมตร 
กลบดินใหแ้น่น 

การใส่ปุ๋ ย 
-คร้ังท่ี 1 ปุ๋ยเคมี สูตร  
15-15-15 หลงัจากเก็บ
เก่ียวพริกไทย 
 
-คร้ังท่ี 2 ปุ๋ยเคมี สูตร  
8-24-24. เพ่ือเร่งการ
ออกดอกและติดผล  
 
-คร้ังท่ี 3 ปุ๋ยเคมี สูตร  
12-12-17+Mg เพื่อ
บ ารุงผล 



เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาพริกไทย 
1. การเตรียมการก่อนปลกู 

1.1 การเตรียมดนิ แปลงปลกูจะต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการระบายน า้ได้ดี ปรับพืน้ท่ีไมใ่ห้มีสภาพน า้ขัง ไมชื่น้แฉะ
หรือเป็นแอง่น า้ ไถพรวนดนิลกึ 40 – 60 เซนตเิมตร ปรับปรุงดนิด้วยอินทรียวตัถ ุโดยการใสปุ่๋ ยคอกหรือ
ปุ๋ ยหมกั 2-3 ตนัตอ่ไร่ เพ่ือให้ดนิสามารถดดูซบัธาตอุาหารได้ดี หากดนิเป็นกรด ควรปรับด้วยปนูขาวหรือ
ปนูโดโลไมด์ เพ่ือให้ความเป็นกรดน้อยลง ตากดนิ 15 วนั ยกแปลงเป็นลอนลกูฟกู 

1.2  การเตรียมค้าง ใช้ค้างไม้แก่นหรือค้างปนูซีเมนต์ ขนาด 4 เมตร ฝังลกึ 50 – 60 เซนตเิมตร กลบดินให้แนน่ 
1.3  การเตรียมพนัธุ์   

1) พนัธุ์ท่ีใช้ 
พนัธุ์ซาราวคั เหมาะสมส าหรับพริกไทยแก่  
พนัธุ์ซีลอน เหมาะสมส าหรับพริกไทยออ่น 

2) ใช้ล าต้น (เถา) ของสว่นยอดหรือสว่นอ่ืนท่ีไมแ่ก่จดัของพริกไทย ท่ีมีอายอุยูร่ะหว่าง  1 – 2 ปี  
โดยควรตดัจากต้นท่ีมีความอสุมบรูณ์ ให้ผลผลิตสงู ไมเ่ป็นโรคและไมมี่แมลงท าลาย คอ่ย ๆ 
แกะตีนตุ๊กแกให้หลดุออกจากค้าง อยา่ให้ต้นหกัหรือช า้ จากนัน้น ามาตดัเป็นทอ่น ๆ ยาว    
40 – 50 เซนตเิมตร  มีข้อ 5 – 7 ข้อ ริดใบทิง้และตดัก่ิงแขนงตรง 3 – 4 ข้อลา่งออก น ายอดไป
ปักช าในกระบะช าหรือช าใส่ถงุพลาสตกิ ให้ข้ออยูใ่ต้ระดบัดนิ 3 – 4 ข้อ จนรากออกแข็งแรงดี
จงึย้ายไปปลกู 

2. การปลกู 
2.1 วิธีปลกู ค้างละ 1 หลมุ ห่างจากโคนค้าง 15 เซนตเิมตร  ขดุหลมุขนาด 40 x 60 เซนตเิมตร ลกึ 40 

เซนตเิมตร ผสมดนิกบัปุ๋ ยอินทรีย์ อตัรา 1 : 1 แล้วใสใ่นหลมุประมาณคร่ึงหลมุ น าก่ิงพนัธุ์ท่ีเตรียมไว้ไป
ปลกูหลมุละ 2 ก่ิง ให้ปลายยอดเอนเข้าหาค้าง  หนัด้านท่ีมีราก (ตีนตุ๊กแก) ออกด้านนอกค้าง กลบดนิให้
แนน่รดน า้ให้ชุม่ 

2.2  ระยะปลกู 
พนัธุ์ซาราวคั ใช้ระยะ 2 x 2 เมตร   
พนัธุ์ซีลอน ใช้ระยะปลกู 2.25 x 2.25 หรือ 2.25 x 2.5 เมตร 

2.2 จ านวนต้นตอ่ไร่  400 ค้าง ค้างละ 2 ต้น รวม 800 ต้น / ไร่ 
 
 
 
 



3. การดแูลรักษา 
3.1 การใสปุ่๋ ย  

1) ใส่ปุ๋ ยอินทรีย์หรือปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมกั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  ปุ๋ ยดงักลา่วจะชว่ยปรับสภาพความเป็นกรดา่ง
ของดนิให้เหมาะกบัการเจริญเตบิโตของพริกไทยและชว่ยท าให้ดนิโปร่งมีความสามารถดดูซบัความชืน้และเพิ่มแร่ธาต ุ
จ าเป็นต้องใช้ควบคูก่บัปุ๋ ยเคมี 

2) ปุ๋ ยเคมี สตูร  15-15-15, 8-24-24 และ 12-12-17+Mg .ให้พิจารณาเลือกใสส่ตูรใดสตูรหนึง่ตามความ
เหมาะสมดงันี ้

ปีท่ี 1 ใสปุ่่ ยเคมี ประมาณ 400-500 กรัมตอ่ค้าง แบง่ใส่ 3 ครัง้ 
ปีท่ี 2 ใสปุ่๋ ยเคมี 1กิโลกรัมตอ่ค้าง แบง่ใส ่3 ครัง้ 
ปีท่ี 3 และปีถดัไป ใสปุ่๋ ยเคมี 1.5 กิโลกรัมตอ่ค้าง แบง่ใส่ 3 ครัง้ 
  ครัง้ท่ี 1 ปุ๋ ยเคมี สตูร  15-15-15 หลงัจากเก็บเก่ียวพริกไทย 
  ครัง้ท่ี 2 ปุ๋ ยเคมี สตูร  8-24-24 ประมาณเดือน พค.-มิย. เพ่ือเร่งการออกดอกและติดผล  
  ครัง้ท่ี 3 ปุ๋ ยเคมี สตูร  12-12-17+Mg ประมาณเดือน กย.-ตค. เพ่ือบ ารุงผล 

3.2 การให้น า้  
1) เลือกระบบน า้ตามสภาพแวดล้อมท่ีให้พริกไทยได้รับน า้อยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอทัว่ทัง้แปลง  การ

ให้น า้แบบร่องต้องปรับพืน้ท่ีให้เรียบและมีความลาดเท การใช้มินิสปริงเกอร์เป็นวิธีท่ีประหยดัน า้กวา่ 
2) ระยะเวลาการให้น า้ หลงัปลกูควรรดน า้ทกุวนัหรือวนัเว้นวนั เม่ือพริกไทยตัง้ตวัได้ ลดเหลือ 2 – 3 วนั/

ครัง้ พริกไทยท่ีให้ผลผลิตแล้วควรให้ 3 – 4 วนั/ครัง้ ตามสภาพดนิฟ้าอากาศ 
3) ในฤดแูล้งอาจประหยดัการให้น า้โดยการคลมุดนิในแปลงปลกูด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง แตใ่นฤดฝูนไม่

ควรคลมุดนิจนชิดโคนต้นควรเว้นหา่งเพื่อไมใ่ห้โคนต้นชืน้แฉะเกินไปและเกิดโรค เตรียมให้น า้ระบายออกจากแปลง
ปลกูอยา่งรวดเร็ว และขณะดนิชืน้แฉะไมค่วรเหยียบย ่าในแปลงจะท าให้ดนิแนน่ทบึ รากเสียหายได้ 

3.3 การขึน้ค้าง 
1) หลงัจากปลกูพริกไทยได้ประมาณ 30-50 วนั พริกไทยจะเร่ิมแตกยอดออ่น ให้เลือกยอดอ่อนท่ีสมบรูณ์

ไว้ต้นละประมาณ 3 ยอด ท่ีเหลือตดัทิง้ไป  
2) จดัยอดให้เรียงขนานขึน้รอบค้าง อยา่ให้ยอดทบักนัเพราะจะท าให้ได้

ทรงพุม่ท่ีไมดี่  ใช้เถาวลัย์หรือเชือกฟางผกูยอด ให้แนบติดกบัค้าง โดยผกูข้อเว้นข้อ 
ผกูยอดจนกระทัง่ยอดทว่มค้าง ใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือน    

3) กรณีท่ีต้องการเลีย้งเถาเพ่ือใช้ท าพนัธุ์ขยายพีน้ท่ีปลกูในปีตอ่ไป หรือ
เพ่ือจ าหนา่ยยอดคืนทนุ เม่ือพริกไทยอาย ุ1 ปี ตดัเถาให้เหลือ 50 เซนตเิมตร จาก
ระดบัผิวดนิ เม่ือพริกไทยแตกยอด จดัยอดขึน้ค้างเชน่เดียวกบัปีแรก จนกว่า
พริกไทยจะสงูเลยค้างไปประมาณ 30 เซนตเิมตร ให้ผกูไว้บนยอดค้าง  



 

4. การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช   
4.1 วชัพืช ควรท าด้วยความระมดัระวงัเพราะพริกไทยมีระบบรากตืน้แผ่กระจายรอบทรงพุม่ ก าจดัวชัพืชก่อน

ใสปุ่๋ ยทกุครัง้ศตัรูพืช 
4.2 โรค โรครากเนา่และโคนเนา่ของพริกไทย ซึง่เกิดจากเชือ้รา เป็นโรคส าคญัท่ีท าความเสียหายมากท่ีสดุการ

ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาการโรคเถาจะเห่ียว ใบร่วง โคนต้นเน่าด า  การป้องกนัก าจดัหรือลดความ
เสียหายจากโรคในแปลงปลกู  

1) จดัการดนิในพืน้ท่ีแปลงปลกูให้มีการระบายน า้ได้ดี ไมมี่สภาพน า้ขงั  
2)  ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวตัถ ุโดยการใส่ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือให้ดนิสามารถดดูซบัธาตอุาหาร
ได้ดี  หากดนิเป็นกรดควรปรับด้วยปนูขาวหรือปนูโดโลไมท์  

3)  ตดัแตง่ก่ิงหรือแขนงตามบริเวณโคนต้นออกให้โปร่ง เพื่อลดความชืน้และให้มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกดีขึน้และไมเ่ป็นแหลง่สะสมโรค 

4) ไมค่วรเดนิผ่านเข้าสวนขณะท่ีมีการระบาด และท าความสะอาดเคร่ืองมือก่อนเข้าสวน 
4.3 แมลง เพลีย้แป้ง เป็นแมลงท่ีส าคญัดดูกินน า้เลีย้งท่ีใบ เถาและรวงพริกไทย โดยเฉพาะขณะยงัออ่น ท า

ให้ผลผลิตลดลงป้องกนัก าจดัโดยใช้สารเคมีตามค าแนะน า 

5. การปฏิบตักิ่อนและหลงัการเก็บเก่ียว  
พริกไทยอาย ุ18 เดือน จะเร่ิมมีชอ่ดอกบ้าง ให้ปลิดชอ่ดอกทิง้ให้หมด เพ่ือให้เจริญเติบโตทางต้นเตม็ท่ี      

เม่ือพริกไทยอาย ุ3 ปีจงึปลอ่ยให้มีชอ่ดอกและเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
5.1  ดชันีการเก็บเก่ียว   พริกไทยออ่น บริโภคสด เก็บเก่ียวหลงัตดิผล 3 – 4 เดือน   พริกไทยด า เก็บเก่ียวผล

แก่ท่ียงัเขียวอยูเ่ม่ือผลสีเขียว แก่จดัแตไ่มส่กุ ระยะเวลา หลงัตดิผล 6 – 8 เดือน  พริกไทยขาว ต้องเก็บเก่ียวพริกไทยท่ี
แก่จดั และผลเร่ิมสกุเป็นสีแดงท่ีโคนชอ่ ประมาณ 3-4 ผล ระยะเวลาหลงัติดผล 6 – 8 เดือน 

5.2 อปุกรณ์และวิธีเก็บเก่ียว ใช้มือปลิดทัง้รวง ภาชนะบรรจขุณะเก็บเก่ียวต้องสะอาด แรงงานต้องมีความ
ช านาญ 

5.3 การปฏิบตัหิลงัการเก็บเก่ียวพริกไทยออ่น เก็บเก่ียวโดยใสภ่าชนะท่ีสะอาดจากแปลง น ามายงัจดุรวบรวม
ผลผลิต  เกล่ียบนพืน้ท่ีรองด้วยวสัดสุะอาด จากนัน้คดัแยกโรค แมลง เชน่เพลีย้แป้ง เพลีย้หอย หรือ สิ่งเจือปน เช่น ใบ  
เม่ือท าความสะอาดแล้ว บรรจดุ้วยถงุพลาสตกิและคลมุด้วยผ้าสะอาดเปียกชืน้เพ่ือรักษาความชืน้ รอการขนสง่ตอ่ไป  

5.4 การปฏิบตัหิลงัการเก็บเก่ียวพริกไทยด า น าพริกไทยมากองรวมบนลานท่ีมีการรองพืน้ท่ีสะอาดบม่ไว้
ประมาณ 3 วนั  แยกผลพริกไทยออกจากก้านโดยใช้เคร่ืองน าไปร่อนด้วยเคร่ืองแยกโดยผา่นตะแกรงเพื่อแยกก้านออก
จากรวง- การท าแห้งโดยการอบแห้ง ใช้เคร่ืองอบแห้งลมร้อน ท่ีอณุหภมูิประมาณ 60   องศาเซลเซียส  หรือการตาก
แดด ซึง่ต้องเข้มงวดในเร่ืองความสะอาดและสขุอนามยั วางผลผลิตพริกไทยในภาชนะสะอาด บนพืน้ท่ียกสงูมีวสัดุ



รองรับเพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ รวมทัง้การปนเปือ้น- เม่ือผลพริกไทยแห้งสนิท จะเปล่ียนเป็นสีด า 
แล้วน าไปร่อน ด้วยตะแกรงหรือกระด้ง เพื่อแยกเอาเศษฝุ่ น และเมล็ดท่ีลีบออก  บรรจพุริกไทยในถงุภาชนะท่ีสะอาด
ปราศจากการปนเปือ้น  อตัราการท าแห้ง พริกไทยสด 100 กิโลกรัม จะได้พริกไทยด า 33 กิโลกรัม  

5.5 การปฏิบตัหิลงัการเก็บเก่ียวพริกไทยขาว น าผลพริกไทยท่ีเก็บมาแล้ว
ตากแดดเล็กน้อย หรือผึง่ลมค้างคืน เพ่ือให้ขัว้ผลหลดุง่ายขึน้ น าเข้าเคร่ืองนวด 
เพ่ือแยกผลออกจากรวง น าผลพริกไทยแชน่ า้ในบอ่ซีเมนต์ หรือถงัไม้ หรือภาชนะ
อ่ืนท่ีเหมาะสม ประมาณ  7 – 14 วนั น าพริกไทยขึน้จากน า้ท่ีแช ่แล้วน ามานวด
เพ่ือลอกเปลือกออก น ามาเกล่ียบนตะแกรงเหล็ก หรือตะแกรงไม้ไผส่ะอาดท่ีมี
ชอ่งให้เปลือกพริกไทยหลดุออกได้  ใช้น า้ล้างเปลือกออกจนหมด  การท าแห้ง 
หลงัล้างท าความสะอาดแล้ว น าไปท าให้แห้งสนิทโดยการอบแห้ง ใช้เคร่ืองอบแห้ง
ลมร้อน ท่ีอณุหภมูิประมาณ 60   องศาเซลเซียส  หรือการตากแดด ซึง่ต้อง
เข้มงวดในเร่ืองความสะอาดและสขุอนามยั วางผลผลิตพริกไทยในภาชนะสะอาด บนพืน้ท่ียกสงูมีวสัดรุองรับเพ่ือ
ป้องกนัฝุ่ นละออง และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ รวมทัง้การปนเปือ้น  

  
6.ข้อมลูอ่ืน ๆ 
  1) การใช้ประโยชน์  

พริกไทยเป็นเคร่ืองเทศส าคญัท่ีมีความต้องการใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรมยาสมนุไพรแผน
โบราณ และใช้ในครัวเรือน  มีความต้องการในการค้าระหวา่งประเทศ 

 2) สารส าคญัและสรรพคณุ 

  ผลพริกไทยมีน า้มนัหอมระเหยและแอลคาลอยด์ไพเพอร์รีน (piperine)  ซึง่มีฤทธ์ิกระตุ้นประสาท 
กระทรวงสาธารณสขุ  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ก าหนดมาตรฐานทางเคมีของพริกไทยขาวและพริกไทยด าท่ี
ใช้เป็น ก าหนดให้พริกไทยมีสารส าคญัออกฤทธ์ิ  คือ  ไพเพอร์รีน  (piperine)  ไมต่ ่ากว่า  5%  โดยน า้หนกัทัง้พริกไทยด า
และพริกไทยขาว  มีปริมาณความชืน้ไมเ่กิน  14%  ทัง้พริกไทยด าและพริกไทยขาว  และมีปริมาณน า้มนัหอมระเหย  
ไมต่ ่ากวา่  1%  ในพริกไทยด า  และไมต่ ่ากวา่  0.8%  ในพริกไทยขาว   
 



 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
1. สภาพภมูิอากาศ 
1.1 อณุหภมูิ 
 
1.2 ความชืน้สมัพทัธ์ 
 
1.3 ปริมาณน า้ฝน 
1.4 ความเข้มของแสง 
1.5 ลม 

 
- สามารถปลกูได้ตัง้แตอ่ณุหภมูิ 10 -40 องศาเซลเซียส   
อณุหภมูิท่ีเจริญเติบโตได้ดีอยูร่ะหวา่ง 25 –40 องศาเซลเซียส 
- ความชืน้สมัพทัธ์ 65 – 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
เฉล่ีย 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรตอ่ปี และมีการกระจายตวัตลอดปี 
- ความเข้มของแสงต ่า ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
- ไมค่วรมีลมกรรโชกแรง โดยเฉพาะในชว่งผสมเกสร พืน้ท่ีปลกูควรเป็นท่ี
โปร่ง มีการระบายอากาศดี  

 
- พริกไทยเป็นพืชเขตกึ่งร้อนชืน้ ไมเ่หมาะสมกบั
อณุหภมูิต ่า 
- ความชืน้สมัพทัธ์ต ่ากวา่ก าหนด เจริญเตบิโตไม่ดีและ
มีปัญหาการออกดอกและติดผล 
 
 
 

2. สภาพพืน้ท่ี 
2.1 ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 
2.2 ความลาดเอียง 
 

 
- ปลกูได้ตัง้แตพื่น้ท่ีระดบัน า้ทะเล จนถึง 1,500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
 - ควรมีความลาดเอียงของพืน้ท่ีเล็กน้อย ไมเ่กิน 2 % เพ่ือให้ระบายน า้ดี 

 
- ไมเ่หมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงูเพราะระบบ
รากตืน้ หน้าดนิอาจถกูเซาะหายไปและก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่การดดูน า้และธาตอุาหาร 

3. สภาพดนิ 
3.1 ประเภทดนิ 
3.2 อินทรียวตัถ ุ
3.3 การระบายน า้ 
 
3.4 ความลกึของหน้าดนิ 

 
- ดนิท่ีเหมาะสมเป็นดนิร่วนซุยมีสีแดงคล า้  
- มีอินทรียวตัถสุงู 
- มีการระบายน า้ดี 
 
- ความลกึของหน้าดิน 1 เมตร ไมมี่ชัน้หินแข็ง ดนิดาน 

 
- หลีกเล่ียงดนิทรายจดั  หรือดนิเหนียว 
 
- พริกไทยอ่อนแอตอ่สภาพดินระบายน า้ไมดี่ ท าให้เกิด
โรคท่ีส าคญัคือ โรครากเนา่ได้ง่าย 
 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิต (Crop Requirement) ของพริกไทย 



 
สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากดั 

3.5 คา่ความเป็นกรด-ดา่งของ
ดนิ (pH) 

- 5.5 – 6.5  
 
 

- ดนิเป็นดา่งอาจท าให้ขาดจลุธาตอุาหาร เชน่ เหล็ก 
ทองแดง สงักะสี 

4. ธาตอุาหาร 
4.4 ธาตอุาหารหลกั 
4.5 ธาตอุาหารรอง 

 
- ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตสัเซียม แคลเซียม แมกเนเซียม และซลัเฟอร์  
- ธาตอุาหารรองท่ีพริกไทยต้องการในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่ แมงกานีส 
สงักะสี เหล็ก โบรอน โมลิบดีนมั ทองแดง และคลอรีน อย่างเพียงพอ 

 
- ไวตอ่การขาดธาตแุมกเนเซียม โดยเฉพาะพืน้ท่ีดิน
ทราย ธาตอุาหารรองถ้ามีมากเกินไปก็เป็นพิษกบั
พริกไทย 

5. สภาพน า้ 
 

- ต้องการน า้สม ่าเสมอตลอดปี มีน า้พอเพียงในหน้าแล้ง  
- น า้ท่ีใช้เป็นน า้ท่ีสะอาด เหมาะสมกบัการเกษตร 

 

 



แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1. การเพิ่มผลผลิต 
เตรียมต้นหลงัการเก็บเก่ียวให้สมบรูณ์  เพ่ือให้พริกไทยต้นสมบรูณ์ ออกดอกได้ดีขึน้และให้ผลผลิตสงู 

โดยการตดัแตง่ก่ิงและควบคมุทรงพุม่และการใสปุ่๋ ย เทคนิคการตดัแตง่ ดงันี ้
1) ตดัยอดท่ีเจริญเติบโตพ้นค้างทิง้  
2) ตดัไหลและก่ิงข้าง (ปราง) บริเวณผิวดนิโคนต้นเหนือพืน้ดนิประมาณ 8-10 เซนตเิมตร-  
3) ตดัก่ิงท่ีไมค่อ่ยสมบรูณ์ ก่ิงท่ีเป็นโรคออกให้หมด เพ่ือไมใ่ห้เป็นท่ีสะสมของโรคแมลง 

2. การเพิ่มคณุภาพผลผลิต 

โดยการจดัการท าแห้งพริกไทยท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดการปนเปือ้นของเชือ้จลุินทรีย์ และเชือ้รา ล้างท าความ

สะอาดพริกไทย ลวกด้วยน า้ร้อนเพ่ือให้ผิวของพริกไทยด าและเป็นมนั  ตากให้ถกูแดดอยา่งสม ่าเสมอจนแห้งสนิท  

เข้มงวดในเร่ืองความสะอาดและสขุอนามยั วางผลผลิตพริกไทย บนพืน้ท่ียกสงู มีวสัดรุองรับท่ีสะอาดเพ่ือป้องกนัฝุ่ น

ละออง และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ  หรือวิธีการอบให้แห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบลมร้อน   ท่ีอณุหภมูิ 55-60 องศาเซลเซียส 

จะสามารถหลีกเล่ียงการเกิดเชือ้ราในพริกไทยได้ และไมใ่ช้สารฟอกขาวหรือสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีอาจตกค้างในผลผลิต 

3. การลดต้นทนุการผลิต  

โดยใช้ค้างท่ีมีชีวิตแทนการใช้เสาปนูซีเมนต์ท่ีมีราคาแพง เป็นทางเลือกหนึง่ของผู้ปลกูพริกไทยในการลด

ต้นทนุการผลิต  พืชท่ีใช้ท าค้างเป็นไม้ยืนต้น โตเร็ว ไมแ่ตกก่ิงก้านสาขามาก และไมผ่ลดัใบ เช่น ยอป่า กระถินเทพา 

นุน่  เป็นต้น  เตรียมปลกูต้นไม้ท่ีท าค้างก่อนการปลกูพริกไทยให้เป็นระเบียบ  อายปุระมาณ 1-2 ปี ตดัยอดให้เหลือ

ความสงูของล าต้นหลกัตรงกลางตัง้แตร่ะดบัผิวดนิประมาณ 2.5-3 เมตร   ริดแขนงออก คอยแตง่ก่ิงใบให้โปร่ง รักษา

ทรงพุม่ไว้ให้ได้ขนาดท่ีพอเหมาะ 
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