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 ชื่อวิทยาศาสตร :  Piper nigrum Linn. 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Pepper , Black pepper, White pepper , Pepper corn 
 ชื่ออ่ืนๆ  :  พริกนอย (ภาคเหนือ) โฮวเจีย (จีน) 
 วงศ  :  PIPERACEAE 
 
ลักษณะพืช 
 ไมเถาเลื้อยเนือ้แข็ง  มีรากฝอยออกบริเวณขอเพื่อใชยดึเกาะ  ลําตนมีขอและปลองชัดเจน  
ใบเดีย่วตดิกับลําตนแบบสลับ  รูปใบรีหรือรูปไข  ปลายใบแหลม  โคนใบมนหรือรูปหัวใจ  ดอก
ออกเปนชอ  ดอกยอยสมบูรณเพศ  สีขาวแกมเขียว  ผลกลมเรียงตัวแนนอยูบนแกน ยาว  5-15  
เซนติเมตร  ผลออนสีเขียว  เมื่อสุกมีสีแดง  ภายในมี  1  เมล็ด 
 พริกไทยเปนพืชเครื่องเทศที่มีความสําคัญของประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต  
พบปลูกมากในอินโดนีเซยี  ไทย  มาเลเซีย  และศรีลังกา  ในไทยพบปลกูเปนพืชเศรษฐกิจทางภาค
ตะวนัออก แถบจังหวดัจันทบุรี  ระยอง  ตราด  และหลายๆ  จังหวัดในภาคใต  พริกไทยเปนพืชที่ชอบ
อากาศรอนชื้น  ขึ้นไดดใีนความสูงตั้งแตระดับน้ําทะเล  จนถึงความสูงประมาณ  1,500  เมตร  ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย  1,200-2,500  มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง  10-40  องศาเซลเซียส 
 พริกไทยเปนพืชที่ชอบอากาศรอนชื้น  ขึ้นไดดใีนความสูงตั้งแตระดับน้ําทะเลจนถึง
ความสูงประมาณ  1,500  เมตร  ปริมาณน้าํฝนเฉลี่ย  1,200-2,500  มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิที่เหมาะสม
อยูระหวาง  25-40  องศาเซลเซียส  

การปลูกและขยายพนัธุ 
 พริกไทยขึ้นไดในดินทั่วไป  ชอบดินรวนซุยที่มีอินทรียวัตถุสูง  มีการระบายน้ําดี   
คาความเปนกรดเปนดางของดิน 5.5 พื้นทีเ่พาะปลูกไมควรเปนที่ลาดเอียงมากจนเกนิไป  ขยายพนัธุโดย
การปกชํา  ควรปลูกปลายฤดูฝนถึงตนฤดหูนาว  พริกไทยที่นิยมปลูกมีอยูหลายพันธุ  ไดแก  พันธุจันทบุรี  



 

พันธุมาเลเซีย  พันธุปะเหลี่ยน  พันธุใบยาว  พันธุกระบี่  พนัธุซีลอนหรือพันธุศรีลังกา  และพันธุซาราวัค
หรือพันธุคุชช่ิง  ซ่ึงเปนพันธุที่นิยมปลูกมากที่สุด 
 การปลูกพริกไทย  มี  2  ลักษณะ  ไดแก  การปลูกโดยใชคาง  เชน  คางไม  คางเสา
ปูนซีเมนต  คางธรรมชาติและการปลูกแบบไมใชคางหรอืพริกไทยพุม  โดยทั่วไปนิยมปลูกโดยใชคาง 
การเตรียมยอดพันธุ  ใชลําตนสวนยอดหรอืสวนอื่นที่ไมแกจดั  อายุ  1-2  ป  ตัดเปนทอนๆ  ยาว  40-50  
เซนติเมตร และมีขออยู  5-7  ขอ  ริดใบและตัดกิ่งแขนงตรง  3-4  ขอลางออก  ปกชําในกระบะหรือ
ถุงพลาสติกจนออกราก  นําไปปลูกในหลุม  ขนาดกวาง  40  เซนติเมตร  ยาว  60  เซนติเมตร  และลึก  
40  เซนติเมตร  หลุมละ  2  ตน  โดยใชปุยคอกผสมดินรองกนหลุม  ระยะปลกูที่เหมาะสม  2x2  เมตร  
การเตรียมคางใชคางซีเมนตขนาด  4x4  นิ้ว  ยาว  4  เมตร  ฝกลึก  50  เซนติเมตร  และใชกระสอบปาน
หุมคางเพื่อเก็บรักษาความชื้นและเปนที่ยึดเกาะของรากพริกไทย  หรืออาจปลูกโดยไมใชคาง  การเตรียม
พันธุโดยตัดกิ่งพันธุออกเปนขอๆ  ทกุขอ  การตัดจะตดัระหวางกลางของแตละปลอง  นาํไปปกชําในแปลง
ซ่ึงอยูในที่รมรําไร  หลังจากนั้น  1-2  เดือน  ใหขุดใสถุง  และตอมาอีก  1  เดือน  จึงนาํไปปลกูเชนเดยีวกบั
การปลูกโดยใชคาง  ระยะปลูกที่เหมาะสม  1x1.5  เมตร  หรือ  1.25x1.25  เมตร 
 เมื่อเร่ิมปลูกตองบังรมใหพริกไทย  รดน้ําวนัเวนวัน  จนอายุ  1  เดือน  ใหเอารมบังออก  
และใหน้ํา  2-3  วันตอคร้ัง  เมื่อพริกไทยเริม่แตกยอดออนและยาวพอสมควร  ใหใชเชือกฟางผูกยอดให
แนบคาง  ปลิดยอดที่ไมแขง็แรงออก  เหลือยอดที่สมบูรณไวตนละ  2-3  ยอด  การผูกยอดและตดัแตง
ตองทําทุกสัปดาหจนกวาพรกิไทยจะสูงถึงยอดคาง  พูนดนิและใสปุยคอกหลังกําจดัวชัพืชรอบโคนตน 
ควรใสปุยอยางนอยปละ  1  คร้ัง  คางละ  5  กิโลกรัม   ในฤดูแลงควรคลุมโคนตนดวยหญา  ฟางหรือ
เปลือกถ่ัวเพื่อชวยรักษาความชุมชื้นในดิน  และหมัน่ดูแลระวังโรคและแมลงศัตรู  หากปลูกโดยไมใช
คาง  หลังจากปลูก  30-50  วนั  ตองคอยเดด็ยอดที่โผลมาจากดินตามโคนตนทิ้ง  และเมื่อตนออกดอก
กอนอายุครบ  1  ป  ใหเดด็ดอกทิ้งใหหมด 
 พริกไทยจะเริม่เก็บเกีย่วผลผลิตไดเมื่ออายุ  2  ป  โดยเกบ็เกี่ยวพริกไทยหลังจากทีต่ิดผล  
6-8  เดือน  เกบ็โดยใชมือปลิดทั้งรวง  ใหเก็บชอที่มีผลสุกเปนสีแดง  ประมาณ  7-8  ผล  ไมควรรอจน
ผลสุกหมดทั้งชอ  เพราะผลจะรวง  ใชมือรูดใหผลหลุดออกมา  รอนดวยตะแกรงเพือ่แยกเอากานรวง
ออก  นําไปตากแดด  ประมาณ  3  วนั  จะแหงสนิทเปนสดีํา  เรียกวาพรกิไทยดํา 
 การทําพริกไทยขาวหรือพริกไทยลอน  โดยนําพริกไทยดํามาแชน้ําทิ้งไว  1  สัปดาห  
แลวนําไปใสลังที่ระบายน้ําได  คลุมลังดวยกระสอบ  รดน้ําเชา-เย็น  ตดิตอกันอีก  7  วัน  เปลือก
พริกไทยจะพองออก  เอามาขยี้ใหเปลือกหลุด  ลางน้ําใหสะอาด  แลวตากแดดใหแหงสนิท  เกบ็ไวในที่รม 
 
 
 
 



 

การใชประโยชน   

 การใชประโยชนทางยา 
 ผล :  รสเผ็ดรอน  ใชแกอาการปวดทอง  ทองอดื  ทองเฟอ  บาํรุงธาตุ  เจริญอาหาร  
ขับเหงื่อ  ขับลม  และกระตุนประสาท  โดยใชผลทําเปนผง  คร้ังละ  ½  ชอนชา  หรือหนัก  0.5-1  กรัม  
ผสมน้ําสุกรับประทาน  วนัละ  3  ครั้ง  (สมุนไพรพื้นบานฉบับรวม) 
 ราก :  รสรอน  บํารุงธาตุ  แกลมในลําไส  ชวยยอยอาหาร  แกลมวิงเวียน  แกปวดทอง  
ขับลม  ชวยเจริญอาหาร 
  ใบ :  รสเผ็ดรอน แกลมจุกเสียดแนน  แกปวดมวนในทอง  บํารุงธาตุ 
 ดอก :  รสรอน  แกตาแดงเนื่องจากความดนัโลหิตสูง 
 เถา :  รสรอน  ขับลมในทอง  บํารุงธาตุ  ชวยยอยอาหาร  แกเสมหะ 

 ตํารับยา  (พริกไทย : สมุนไพรและเครื่องเทศของโลก) 
 1.  ปวดบริเวณหวัใจ  ปวดทองและอาเจยีนเปนน้ํา  ใชพริกไทยดําดองเหลา  จิบกินหรือ
ตมเปนน้ําแกงกิน 
 2.  ปวดกระเพาะอาหาร  ใชลูกพุทราจีน  7  ผล  (เอาเมล็ดออก)  แตละลูกใสพริกไทย
ลอน  7  เม็ด ใชดายพนัใหดี  ปองกันเมล็ดพริกไทยหลุดออกมา  นําไปนึ่งดวยไอน้ํา  7  คร้ัง  บดเปนผง  
ปนเปนเมด็  ขนาดเมล็ดถ่ัวเขียว  กนิครั้งละ  7  เม็ดกับน้าํอุน  ในคนทีร่างกายแข็งแรงกินครั้งละ  10  เม็ด  
หลังจากกนิยานี้แลว  อาการปวดจะลดลง  กระเพราะอาหารจะรอน  และรูสึกหิว  แกโดยกนิขาวหรือ
ขามตมหลังจากกินยานี ้
 3.  มีลมในกระเพาะอาหาร  มีอาการอาเจียนและเรอ  อาจเปนติดตอกนัหลายวัน  ใชผง
พริกไทยลอน  1  กรัม  ขิงสด  30  กรัม  (ปงไฟออนๆ  พอหมาด)  ใสน้ํา  2  ชาม  ตมใหเหลือ  1  ชาม  
เอากากทิ้ง  อุนแลวแบงกินเปน  3  ครั้ง 
 4.  กระเพาะอาหารผิดปกติ  มีอาการคลื่นไส  เบื่ออาหาร ใชพริกไทย  และปวแห  
(Pinellia ternate Breit)  (ลางปวแหใหสะอาดประมาณ  10  คร้ัง)  ใชอยางละเทาๆ  กนั  บดเปนผง  เอา
น้ําขิงผสม  ปนเปนเมด็ขนาดเม็ดถ่ัวเขยีว  กินครั้งละ  3-50  เม็ดกับน้ําขิง 
 5.  ทองอืด  อาหารไมยอย  ใชพริกไทย  แชในน้ําสมสายชูใหดูดซับน้าํสมใหมากทีสุ่ด  
ตากแหง  บดเปนผง  ผสมน้ําสมสายชูที่แชนั้นปนเปนเม็ด  กินครั้งละ  10  เม็ด  กับน้ําสมสายชูที่เจือจาง  
(อาจกินไดคร้ังละ  3-40  เม็ด) 
 6.  ทองเสีย  และอหิวาตกโรคในฤดูรอน  ใชพริกไทยบดเปนผง  ปนเปนเม็ดขนาดเมล็ด
ถ่ัวเขียว  กินครั้งละ  40  เม็ดหลังอาหาร 
 7.  ชัก  เนื่องจากรางกายขาดแคลเซียม  ใชพริกไทยลอน  20  เม็ด  เปลือกไขไก  2  ฟอง  
ผิงไฟใหเหลือง  ผสมบดเปนผง   แบงหอไวเปน  14  หอ  ผสมน้ําสุกกิน  วันละ  1  หอ 
 



 

 8.  ถุงอัณฑะอกัเสบ  เปนผ่ืนคัน  มีน้ําเหลือง  ใชพริกไทย  10  เม็ดผสมน้ํา  2  ลิตร  ตม
ใหเดือด  ชะลางแผลวันละ  2  คร้ัง 
 9.  ปวดฟนใชพริกไทย  พริกหาง  (Piper longum L.)  อยางละเทาๆ  กนั  บดเปนผง  ผสม
ขี้ผ้ึง  ปนเปนกอนเล็กๆ  อุดรูฟนที่ปวด  หรือใชพริกไทย  9  เม็ด  ถ่ัวเขียว  11  เม็ด  หอผาทุบใหแตก  ใช
สําลีหอเปนกอนกัดไวตรงฟนซี่ที่ปวด  อาการปวดก็จะลดลง 
 10.  แผลจากถูกความเย็นจดั  ใชพริกไทย  10  กรัม  แชในเหลาขาว  90  มล.  นาน  7  วัน  
แลวนํากากมาถูทาที่แผล 
 11.  ตะขาบกดั  ใชพริกไทยบดเปนผงทา 
 12.  ขับลมและแกหวัด  ใชพริกไทยดํา  2-5  กรัม  (หรือใชผงพริกไทยลอน)  ใสแกงจืด
กินรอนๆ   
 การใชประโยชนอ่ืนๆ 
 -  นําพริกไทยดํา  เอาเฉพาะเมล็ดมาทุบใหละเอียด  หมักดวยเหลาขาวหรือแอลกอฮอล  
เปนเวลา  2-3  วัน  กรองเอาน้ํามาฉีดพน  ไลยุงและแมลงวัน  (สมุนไพรพื้นบานเพื่อการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช) 
สารสําคัญ 
 ผลมีน้ํามันหอมระเหยและแอลคาลอยดไพเพอรรีน  piperine  ซ่ึงมีฤทธิ์กระตุนประสาท
และเปนยาฆาแมลงโดยเฉพาะอยางยิ่งแมลงวัน  แตไมเปนพิษตอคน  (สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ) 
 กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ไดกําหนดมาตรฐานทางเคมขีอง
พริกไทยขาวและพรกิไทยดาํที่ใชเปนยา  (มาตรฐาน  Thai Herbal Phamacopoeia)  กําหนดใหพริกไทยมี
สารสําคัญออกฤทธิ์  คือ  ไพเพอรรีน  (piperine)  ไมต่ํากวา  5%  โดยน้าํหนักทั้งพรกิไทยดาํและพริกไทย
ขาว  มีปริมาณความชื้นไมเกนิ  14%  ทั้งพริกไทยดําและพริกไทยขาว  และมีปริมาณน้ํามันหอมระเหย  
ไมต่ํากวา  1%  ในพริกไทยดาํ  และไมต่ํากวา  0.8%  ในพริกไทยขาว  (พริกไทย : สมุนไพรและ
เครื่องเทศของโลก)   

การตลาด 
 การซื้อขายพริกไทยมีทั้งในรปูพริกไทยออนสําหรับบริโภคสด  พริกไทยดํา  พริกไทยขาว  
และสงโรงงานทําพริกไทยดอง 
 ราคาพริกไทย  ในชวงเดือนมกราคม  2548  (พริกไทย  :  สมุนไพรและเครื่องเทศโลก) 
  -  ราคาที่เกษตรกรขายได 
   ราคาเมล็ดพริกไทยขาวชนิดดี  เฉล่ียกิโลกรัมละ  82  บาท 
   ราคาเมล็ดพริกไทยดําชนิดคละ  เฉล่ียกิโลกรัมละ  55  บาท 
 
 



 

  -  ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
   ราคาเมล็ดพริกไทยขาวชนิดดี  เฉล่ียกิโลกรัมละ 92.50  บาท 
   ราคาเมล็ดพริกไทยดําชนิดดี  เฉล่ียกิโลกรัมละ  64.50  บาท 
  -  ราคาขายสงตลาดไท  (วนัที่  25  สิงหาคม  2549) 
   ราคาเมล็ดพริกไทยขาว  กิโลกรัมละ  100  บาท 
   ราคาเมล็ดพริกไทยดํา  กิโลกรัมละ  70  บาท 
  -  ราคารับซื้อ  (สมาคมการแพทยแผนไทยสระบุรี) 
   ราคาเมล็ดพริกไทยดํา  กิโลกรัมละ  120  บาท 
 ราคาตนพันธุพริกไทย  ตนละ  50  บาท  (ขอมูลชมรมรักษสมุนไพรลาํปาง) 
 ตลาดซื้อ-ขายพริกไทย  สวนใหญเกษตรกรจะจําหนายผลผลิตในรูปพริกไทยดําคละ  
ใหแกพอคาคนกลางในทองถ่ิน  ซ่ึงจะจําหนายใหพอคาคนกลางในระดบัจังหวดัอีกตอหนึ่ง  เพื่อสงให
พอคาขายสงในกรุงเทพฯ  ตลาดขายสงพริกไทยในกรุงเทพฯ  อยูในยานทรงวาด  ซ่ึงเปนศูนยรวมการคา
เครื่องเทศของประเทศ  และยังมีตลาดสงเสริมเกษตรกรไทย  ตลาดยอดพิมานและตลาดจักรวรรดิ์  ซ่ึง
เปนตลาดหลักของสมุนไพร 
 ผลิตภณัฑจากพริกไทยทีจ่ําหนายในตลาดโลก  ไดแก 
 -  พริกไทยดําบดและไมบด 
 -  พริกไทยขาว  บดและไมบด 
 -  พริกไทยออนทําใหแหงหรือดองในน้ําเกลือ  กรดน้ําสม 
 -  ผลิตภัณฑอาหารตางๆ  ผสมพริกไทย 
 -  พริกไทยสําหรับทํายา 
 -  สารสกัดพริกไทย  (โอลีโอเรซิน) 
 -  น้ํามันพรกิไทย  ใชในสุวคนธบําบัด  หรือผสมกับน้ํามันอื่นใชในการนวด 
 -  สารสกัดไพเพอรรีน  (piperine) 


