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การปลูกพริกกะเหรี่ยงเพื่อเพ่ิมมลูค่า
ของพริกสด สามารถท าได้โดยเกษตรกรต้องมี
พื้นที่สามารถให้น้ าได้ และเป็นพ้ืนที่ดอนน้ า     
ไม่ท่วมขัง เกษตรกรเริม่เพาะกล้าพริกตั้งแต่เดือน 
กันยายน - ตุลาคม หลังปลูกแล้ว 90 วันก็จะเริ่ม
เก็บผลผลิต ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูแล้ง พริกสดจะเริม่
ราคาแพงเนื่องจากชาวกระเหรี่ยงที่ปลูกพริก   
ในป่า ไม่สามารถให้น้ าพริกได้ และผลผลิตก็จะ
หมดเร็ว ท าให้พริกสด ขาดแคลน เกษตรกรที่
ปลูกพริกกะเหรี่ยงฝืนฤดู สามารถขายพริกสดได้
ถึงราคา 50 - 80 บาท/กิโลกรัม และสามารถเก็บ
เกี่ยวตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป  

เทคนิค 
การปลูกพริกกะเหรี่ยงให้มีราคาแพง 

 

พริกกะเหรี่ยง  
(BIRD CHILI)  

พริกกะเหรี่ยง เป็นพริกท่ีชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ตามแนวชายแดนไทย-พม่า       
ของจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพ้ืนที่ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร นิยมปลูกร่วมกับข้าวไร่ซึ่งเป็นพืชหลัก  
โดยปลูกในช่วงของฤดูฝนอาศัยความชื้นจาก
ธรรมชาติและเม่ือพริกออกผลผลิตในช่วงปลาย 
ฤดูฝนจ าเป็นต้องท าการถนอมอาหารไว้โดยแปร
รูปเป็นพริกแห้ง เพราะการที่จะน าผลผลิตออกมา
จ าหน่ายสู่ตลาดภายนอกนั้นท าได้ยาก เนื่องจาก
คมนาคมล าบากมาก ไม่สามารถน ารถยนต์เข้า – 
ออกได้ในช่วงฤดูฝน ต้องรอถึงช่วงฤดูแล้ง 

การเก็บผลผลิต 
หลังย้ายปลูกประมาณ 60 วัน พริกกะเหรี่ยงเริ่มทยอย
ผลผลติและสามารถเก็บผลผลิตไดโ้ดยเลือกเก็บเมล็ดทีม่ีสี
แดงสดเพื่อใช้ ในการแปรรูป ผลผลิตพริกสดประมาณ 
400 - 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสามารถน ามาท าเป็นพริก
แห้งได้ประมาณ 80 - 100 กิโลกรัม 

 

การจ าหน่ายพริกกะเหรี่ยง 
1. จ าหน่ายพริกสดราคาขายขึ้นอยู่กับคุณภาพและ
ปริมาณของพริก และราคากลางการตลาดในขณะนั้น 
2. จ าหน่ายเป็นพริกแห้ง ซึ่งจะไดร้าคาที่สูง กว่าพริกชนิด
อื่น และสามารถเก็บไว้ได้นาน 
3. ตลาดแปรรูปในอุตสาหกรรมการแปรรูป พริกป่น พริก
คั่ว พริกดอง ซอสพริก หรือน้ าจิม้ น้ าพริก น้ าพริกแกง 
อาหารส าเร็จรูป หรือกึ่งส าเร็จรูป พริกแช่แข็ง หรือก่ึง
ส าเรจ็รูป พริกแช่แข็ง 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร      
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 

ที่มา 1. http://haec01.doae.go.th/aticles/chilli.pdf , 
      2. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบรุี (เกษตรทีสู่ง) 

http://haec01.doae.go.th/aticles/chilli.pdf%20,2
http://haec01.doae.go.th/aticles/chilli.pdf%20,2


ลักษณะเด่นพริกกะเหรี่ยง 
1.มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนทานต่อสภาวะ
อากาศและโรคแมลง 
2.ล าต้นใหญ่ การแตกแขนงดี สามารถให้ผลผลิต
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
3.เป็นที่นิยมท าเป็นพริกตากแห้งไดด้ี คุณภาพผลสด 3 
กิโลกรมั ตากแห้งได้ 1 กิโลกรมั 
4.สามารถใช้พริกกระเหรี่ยงปลูกเสรมิในแปลงปลูกพืช
หลักได้เพราะเป็นพืชที่ทรงพุ่มใหญ่ ไมร่บกวนการ
เจริญเติบโตของพืชหลักอ่ืนๆมากนัก 
5.มีความเผ็ดและหอมซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ของ
พริกกะเหรี่ยง 
 
การขยายพันธุ์พริกกระเหรี่ยง 
ทั่วไปนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด  
โดยท าการคัดพันธุ์ดังนี้ 
1.เลือกต้นที่มลี าต้นสมบรูณ์แข็งแรง ทนทานต่อโรคและ
แมลง สามารถปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้
ดี ให้ผลผลติดก ขนาดใหญ่เตม็ที่และเก็บผลในรุ่นที่ 2-3 
2.ผลพริกท่ีเลือกเก็บนั้น ควรเป็นผลที่เริ่มสุกหรือสุกสี
แดงสดปราศจากโรคแมลงท าลาย 
3.น าเมลด็พันธ์ุแช่น้ าอุ่นก่อน 20 นาที แล้วแช่น้ าเปล่าทิ้ง
ไว้ท้ิงไว้ 1 คืน จากน้ันน ามาห่อ ในผ้าขาวบางๆ ซับน้ า 
เก็บไว้ประมาณ 2-3 วัน จนมีตุ่มรากสีขาวเล็ก ๆ 
4. น าเมล็ดที่ห่อผ้ามาเพาะลงในแปลงเพาะกลา้ 

พริกกะเหรี่ยง (BIRD CHILI)  

การเตรียมแปลงเพาะกล้า 
1. การเลือกพื้นที่ส าหรับเพาะเมลด็พันธ์ุต้องท าการเตรียมดิน
ให้ละเอียดพร้อมผสมปุ๋ยคอก หรอืปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1 แล้ว
คลุกเคล้า ให้เข้ากัน  
2. น าเมล็ดพริกโรยเป็นแถวห่างกนัประมาณ 3 น้ิว กลบหน้า
ดิน ประมาณ 1 ซม. หลังเพาะนาน 7-10 วัน เริ่มงอกหมั่น รด
น้ า ให้ชุ่มอยู่เสมออย่าปล่อยให้แปลงแห้ง 
3. จนกระทั่งต้นกล้าเจริญเติบโตมใีบประมาณ 3-4 คู่ หรือต้น
กล้ามีอายุประมาณ 30 วัน สามารถน าไปปลูกในแปลงปลูก 

 

การปลูกพริกกระเหรี่ยง 
การปลูกพริกกะเหรี่ยงโดยน าเมลด็พริกที่เก็บเมล็ด

จากต้นแล้วน ามาตากแดดจนแห้งสนิทแล้วน าไปต าในครก 
หรือกระบอกไม้ไผ่ ให้เมล็ดแตกออก น าเมล็ดมาหยอดลงหลมุ
ที่เตรียมไว้ หลุมละประมาณ 5-10 เมล็ด ระยะปลูก 80X80 
เซนติเมตร และหากปลูก แซมข้าวไร่ ระยะปลูกจะหา่งตาม
ความต้องการและสภาพพ้ืนท่ีเป็นหลัก 
2. การปลูกด้วยต้นกล้า ควรมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก 
อัตรา 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา่ 
จ านวนต้นกล้า ประมาณ 2,500-3,000 ต้นต่อไร่ ระยะปลูก 
80X80 เซนติเมตร ซึ่งสามารถปลกูเป็นพืชแซม กับข้าวไร่ 
หรือพืชชนิดอื่นๆ 

 

 

การให้น้ าและปุ๋ย 
การให้น้ าอาศัยน้ าฝนธรรมชาติ และช่วงที่เหมาะสมในการ
ปลูกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน การก าจัดวัชพืชไม่ใช้
สารเคมี และไม่นิยมใส่ปุย๋เคมีเนื่องจากจะท าให้พริก
กะเหรีย่งท่ีมีความหอมที่มลีักษณะพิเศษเฉพาะตัวลดลง 

 

ศัตรูพืชที่ส าคัญและวิธีการป้องกันก าจัด 
1. โรค โรครากเน่าโคนเน่า และโรคกุ้งแห้ง ป้องกันโดยคัด
เมลด็พันธ์ุที่ปราศจากโรค ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า รองก้น
หลุมก่อนปลูก 
2. แมลง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลีย้แป้ง ท าให้พริกใบหงิก
งอ ลักษณะใบม้วนผดิปกติ ระบาดในช่วงแห้งแล้ง ป้องกัน
ก าจัด โดยใช้น้ าหมัก สมุนไพร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน หรือใช้
เชื้อราบิวเวอร์เรีย  


