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1. ชื่อสมุนไพร พริกไทย (PHRIK THAI)

2. ชื่อวิทยาศาสตร  Piper nigrum L.     ชื่อวงศ Piperaceae 

3. ชื่ออื่น    พริกนอย (ภาคเหนือ), pepper 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  ไมเถาเนื้อแข็ง ทั้งตนมีกลิ่นหอม 

  ลำตน ยาว มีขอ บริเวณขอพองออกและมีราก มัดทอลำเลียงช้ันนอกเรียงเปนวง ช้ันในกระจายเปน 1 หรือ 2 ชุด มีโพรฟลล

และมักเชื่อมติดกับกานใบ กานใบหลุดรวงงาย ทำใหเกิดรอยแผลเปนวงรอบขอ 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขถึงรูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 5-9 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร หนาหรือคอนขาง

เหนียว เกลี้ยง โคนใบโคงกวาง มักเบี้ยวเล็กนอย ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดานลางอาจมีนวล เสนใบมี 5-7 เสน เสนใบสองเสน

บนเรียงสลับ เห็นไดชัดเจน กานใบยาวอวบ 

  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกตรงขามใบ เกลี้ยง มีดอกเพศเดียวและดอกสมบูรณเพศรวมตน สวนใหญดอกแยกเพศ

อยูรวมตน ใบประดับรูปชอนแกมรูปขอบขนาน โคนเชื่อมติดกับแกนกลางชอดอก ปลายโคงกวาง บุมเล็กนอย เกสรเพศผูมี 2 อัน 

อยูสองขางของรังไข กานเกสรเพศผูสั้น อวบ อับเรณูรูปไต รังไขกลม มีออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียมี 3-5 อัน 

  ผล เปนผลเมล็ดเดียวแข็ง ผิวเกลี้ยง ไมมีกาน ผลออนสีเขียว ผลสุกสีแดง เมื่อแหงสีดำ รูปกลม เสนผานศูนยกลาง 

4-6 มิลลิเมตร 

5. สวนที่ใชทำยา
  พริกไทยเปนเม็ด คอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 3.5-6 มิลลิเมตร สีน้ำตาลเทาถึงสีดำแกมสีน้ำตาล ผิวมีรอยยนแบบ

รางแห มักพบรอยแผลตรงท่ีหลุดจากแกนชอผล กลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดรอน 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาพริกไทยมีรสเผ็ด แกโรคในอก แกลมทั้งปวง เจริญไฟธาตุ และแกเสมหะ แกหืดไอ 

พริกไทย
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาพริกไทยมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (antioxidant) ตานเชื้อแบคทีเรีย 

ลดการอักเสบ กระตุนการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร 

  การศึกษาวิจัยในคนพบวาสารพิเพอรีนในพริกไทยมีฤทธิ์ชวยเพิ่มสภาพพรอมใชทางชีวภาพ (bioavailability) 

ของยาอื่น ไดแก เคอรคูมิน (curcumin) ฟนีโทอิน (phenytoin) โพรพราโนลอล (propranolol) ไรแฟมปซิน (rifampicin) 

และทีโอฟลลีน (theophylline)

8. สารสำคัญ 
  พริกไทยมีน้ำมันระเหยงายที ่ประกอบดวยสารเทอรพีน (terpenes) เชน (อี)-บีตา-แคริโอฟลลีน [(E)- -

caryophyllene] ไลโมนีน (limonene) แซบินีน (sabinene) แอลฟา-ไพนีน (-pinene) ยูจีนอล (eugenol) และมี

แอลคาลอยดหลัก ไดแก พิเพอรีน (piperine) และพิเพอเรตทีน (piperettine) แอลคาลอยดอื่น เชน ชาวิซีน (chavicine) 

พิเพอไรลิน (piperyline) พิเพอโรเลอีนเอ (piperoleine A) พิเพอโรเลอีนบี (piperoleine B) และพิเพอรานีน (piperanine) 

โดยชาวิซีน พิเพอรีน และพิเพอรานีน เปนสวนประกอบท่ีมีรสฉุน  

9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้เปนพืชประจำถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันปลูกเปนพืชเศรษฐกิจทั่วไปในเขตรอน รวมทั้ง

ในประเทศไทย 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ฝนตกชุก อากาศรอนช้ืน

  - ภาค   ภาคตะวันออก ภาคใต

  - จังหวัด   จันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร สุราษฏรธานี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป พันธุซาราวัค พันธุซีลอน 

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพืชบานท่ัวไป พันธุซาราวัค พันธุซีลอน

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการตอนกิ่ง หรือปกชำ พริกไทยนิยมตอนยอดโดยใชปุยมะพราวแลวตอนยอดยาวประมาณ 12 นิ้ว 

ประมาณ 1 – 2 เดือน รากจะออกมาที่ตุมมะพราว นำไปชำอีกครั้งในถุงดำที่มีดินผสมอยูเก็บไวในเรือนเพาะชำประมาณ 

1 – 3 เดือน เอาลงแปลงปลูกได

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูตลอดเวลา

  - การเตรียมดิน โดยการปกเสาปูน หรือเสาไมหางกัน 3 เมตร ใหเปนแถว และแนวเดียวกัน พรวนดินโคนเสา

กวางประมาณ 1 เมตร จากโคนเสาเปนรัศมีวงกลม ใสปุยคอก หรือปุยหมัก รวบโคนเสา (ควรใชเสาปูนหนา 4 นิ้ว)

  - วิธีการปลูก โดยการเอาตนพริกไทยปลูกรอบโคนเสา จำนวน 4 ตน แลวผูกเชือกกลบดวยฟาง แลวรดน้ำให

ชุมชื้นอยูเสมอ (ระยะแรกควรมีสแลนคลุมเพื่อพลางแสงกอน)
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใหปุยหลังจากปลูกแลว 3 เดือน ถาใชปุยวิทยาศาสตร ควรใชสูตร 15-15-15 ใช 200 กรัม ตอ 1 ครั้ง 

หรือใชปุยอินทรียสลับกับปุยคอกทุก ๆ 3 เดือน

  - การใหน้ำ พริกไทยเปนพืชชอบน้ำ แตไมชอบน้ำขัง ควรใชระบบสปริงเกอรเขาชวยในการใหน้ำ

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุยทุกครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ควรใชสารเคมีกำจัดแมลงดวงเจาะเถา เพลี๊ยตาง ๆ และยาปองกันโรคเนา 

โรคราพริกไทย โรครากขาว โรครากปม เปนตน 

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เม่ือพริกไทยอายุ 1 – 3 ป จะเร่ิมใหผลผลิต สวนมากจะเก็บผลผลิตชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

  - วิธีการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวได 2 แบบ คือ ถาพริกไทยดำเก็บชอผลเมื่อแกที่เมล็ดแข็ง แตผลยังเขียวอยู ถาพริกไทยลอน 

จะเก็บเกี่ยวชอผลเริ่มออกสีเหลืองและสีแดง

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อจะทำพริกไทยดำ นำพริกไทยที่เก็บไปตากแดดทันที 4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบ

อีกครั้งจนแหงสนิท เมื่อจะทำพริกไทยลอน นำพริกไทยไปแชน้ำ แลวนำมาลอนเอาเปลือกออก และนำไปตากแดดจนแหง

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดพริกไทยดำ หรือพริกไทยลอนใสถุงสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บควรเก็บไว

ในหองที่มีอุณหภูมิปกติ (ไมควรเก็บเกิน 2 ป)

16. การจำหนาย 
  - พริกไทยดำ ราคากิโลกรัมละ 200-600 บาท

  - พริกไทยลอน ราคากิโลกรัมละ 280-380 บาท

 


