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การเพาะปลูก การเพาะปลูก 

พริกเจียไตพริกเจียไตพริกเจียไต



ระยะเกบ็เกีย่ว(หลังยายกลา) ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

เก็บเขียว เก็บแดงเก็บเขียว เก็บแดง

วัน วัน ตัน เซนติเมตร กรัม

70-75 4-6 3.0-4.090-100 1.2 x 8.0

ระยะเกบ็เกีย่ว(หลังยายกลา) ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

วัน วัน ตัน เซนติเมตร กรัม

60-65 4-6 3.0-3.585-95 1.2 x 7.5

พริกขี้หนู ดวงมณีพริกขี้หนู ดวงมณีพริกขี้หนู ดวงมณี

พริกขี้หนูผลใหญ 

นิยมปลูกมากในภาคใตเพราะความทนฝน 

มีลักษณะผลเรียบตึง เปนมันวาว ผลยาวสมํ่าเสมอ 

ใหผลผลิตสูง เหมาะสําหรับเก็บเขียว 

พริกขี้หนูผลใหญ 

ติดผลดก ผิวเรียบตึงมันวาว 

ผลยาวสมํ่าเสมอ เนื้อแนนแข็ง ทนขนสง 

เก็บเกี่ยวเร็ว สามารถเก็บไดทั้งเขียวและแดง 

“โตดี ทนฝน ผลผลิตสูง”

“ผิวเรียบตึง ติดผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว”

พริกขี้หนู เจียไตพริกขี้หนูพริกขี้หนู เจียไตเจียไต

เก็บเขียว เก็บแดงเก็บเขียว เก็บแดง

พริกหนุมเขียว หยกสยาม 1059พริกหนุมเขียว หยกสยาม 1059พริกหนุมเขียว หยกสยาม 1059

พริกหนุมเขียว หยกสวรรค 1060พริกหนุมเขียว หยกสวรรค 1060พริกหนุมเขียว หยกสวรรค 1060

พริกหนุมเขียว ผลตรงยาว ทรงสวย สีเขียวเปนมัน

ผิวเรียบตึง รสเผ็ดปานกลาง เนื้อหนา นํ้าหนักดี

ใหผลผลิตสูง แข็งแรง แตกแขนงดี 

เก็บเกี่ยวไว และเก็บผลผลิตไดนานหลังการเก็บเกี่ยว

พริกหนุมเขียว เจียไตพริกหนุมเขียว เจียไตพริกหนุมเขียว เจียไต

“ผลยาวสวย เก็บเกี่ยวไว ใหผลผลิตสูง”

“ทรงสวย ผลยาว ผลผลิตสูง”

พริกหนุมเขียว ติดผลดก ผลดิบสีเขียวเขม สุกสีแดงเขม

 เนื้อแนนแข็ง ทนขนสง ใบสีเขียวเขมเกือบดํา 

เปนที่นิยมในอุตสาหกรรมการแปรรูปหรือเขาโรงงาน 

พริกหนุมเขียว มณีมรกตพริกหนุมเขียว มณีมรกตพริกหนุมเขียว มณีมรกต

“ผลตรงเนื้อแนน สีเขม ทนขนสง”

เก็บไดทั้ง
เก็บไดทั้ง
เก็บไดทั้ง

เขียว&แดง
เขียว&แดง
เขียว&แดง

เหมาะ

สําหรับ

เก็บเขียวเก็บเขียว

เหมาะ

สําหรับสําหรับ

เหมาะสําหรับ
เหมาะสําหรับ

ทานสดทานสด

เหมาะสําหรับ
เหมาะสําหรับ

ทานสดทานสด

เหมาะสําหรับ
เหมาะสําหรับ

เขาโรงงาน
เขาโรงงาน

พริกขี้หนู ดวงเศรษฐีพริกขี้หนู ดวงเศรษฐีพริกขี้หนู ดวงเศรษฐี

พริกหนุมเขียว ทรงสวย ผลยาว สีเขียวเขมเปนมัน 

ผวิเรียบตงึ เนือ้หนา รสเผ็ดปานกลาง นํา้หนกัด ีใหผลผลิตสูง 

หลังการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บผลผลิตไวไดนาน 

ทานสดหรือทํานํ้าพริกหนุมก็อรอยไมแพกัน

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

4-6 25-30

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 2.0   18.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

5-6 20-25

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 2.0   15.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

4-6 25-30

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 2.0   18.0x



เจียไตเจียไตพริกหยวกพริกหยวกพริกหยวกเจียไต

พริกหยวก ญาดาพริกหยวก ญาดาพริกหยวก ญาดา

พริกเหลือง ซัลโวพริกเหลือง ซัลโวพริกเหลือง ซัลโว

เจียไตพริกเหลืองพริกเหลืองพริกเหลือง เจียไตเจียไต

พริกหยวก ปากคลอง 192พริกหยวก ปากคลอง 192พริกหยวก ปากคลอง 192

พริกหยวกขนาดผลใหญ ทรงสวย เนื้อหนา นํ้าหนักดี 

อายุเก็บเกี่ยวเร็ว ใหผลผลิตสูง ปลูกไดราคา และสามารถปลูก

ไดทุกพื้นที่ เก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังยายกลา 

และเก็บครั้งตอไปหลักจากเก็บครั้งแรกทุก 15 วัน 

“พริกหยวกผลใหญ นํ้าหนักดี เก็บเกี่ยวเร็ว”

พริกหยวกขนาดผลใหญ ทรงสวย 

เนื้อหนา นํ้าหนักดี 

อายุเก็บเกี่ยวเร็ว ใหผลผลิตสูง 

“ผลใหญ ทรงสวย เก็บเกี่ยวเร็ว”

พริกเหลือง ลักษณะตนแข็งแรง ติดผลดกมาก ใหผลผลิตเร็ว 

ผิวเรียบมัน เนื้อหนาแข็งทนขนสง ผลสีเขียว

เมื่อสุกจะมีสีเหลืองสม จะเริ่มเก็บเกี่ยว เมื่อผลสุกสีเหลือง

สามารถเก็บผลผลิตไปไดอีกหลายครั้งจนกวาพริก

จะไมติดผล ปลูกไดทุกพื้นที่และมีราคาดีตลอดทั้งป

“ผลดก ทนขนสง ราคาดีตลอดป”

พริกหนุมขาว หยกเทพพริกหนุมขาว หยกเทพพริกหนุมขาว หยกเทพ

พริกหนุมขาว เอราวัณ 865พริกหนุมขาว เอราวัณ 865พริกหนุมขาว เอราวัณ 865

เจียไตพริกหนุมขาวพริกหนุมขาวเจียไตพริกหนุมขาวเจียไต

พริกหนุมขาว ผลขนาดใหญยาวตรง ทรงสวย 

ขนาดผลยาว 16-18 ซม. ติดผลเร็ว 

ใหผลผลิตสูง ผิวเรียบตึง เนื้อหนา นํ้าหนักดี 

เหมาะสําหรับตลาดการบริโภคผลสด

“ผลขาวใหญ ผิวเรียบตึง ติดผลเร็ว”

พริกหนุมขาว ผลยาวตรง ทรงสวย

ขนาดผลยาว 16-18 ซม. ติดผลเร็ว 

ใหผลผลิตสูง ผิวเรียบตึง 

เนื้อหนา นํ้าหนักดี ทนขนสง

“ผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว ทนขนสง”

พริกหนุมขาว ผลยาวตรง ทรงสวย

ขนาดผลยาว 18-20 ซม. เก็บเกี่ยวเร็ว

ใหผลผลิตสูง ผิวเรียบตึง นํ้าหนักดี มีความเผ็ด

“ผลตรงยาว เก็บเกี่ยวเร็ว มีความเผ็ด”

พริกหนุมขาว ภูพญา 170พริกหนุมขาว ภูพญา 170พริกหนุมขาว ภูพญา 170

เหมาะสําหรับ
เหมาะสําหรับ

ทานสดทานสด

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

3-4 20-25

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

60-65 3.0   15.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

3-4 35-40

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 4.5   10.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

3-4 15-20

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

80-90 2.0   12.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

4-6 30-35

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 2.0   20.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

4-6 25-30

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 3.0   17.0x

ผลผลิตตอไร ขนาดผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตัน เซนติเมตร กรัม

4-6 20-25

ระยะเก็บเกี่ยว

(หลังยายกลา)

วัน

65-70 2.5   20.0x



ปลูกไดดีในทุกสภาพดิน แตจะเจริญเติบโตไดดีในดินรวน

หรอืดนิรวนปนทราย เนือ่งจากพริกเปนพชืทีไ่มชอบนํา้ขงัแฉะ 

จะทําใหการเจิรญเติบโตไมดี และควรใหนํ้าเปนระบบนํ้าหยด

คา pH ที่เหมาะสมในดินจะอยูที่ 5.5-6.8 

หากดินมีความเปนกรดมาก 

ควรใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินใหเหมาะสม

pH
5.5

-6.8
5.5

-6.8

ขอควรระวัง หากอุณหภูมิตํ่ากวา 15 องศาเซลเซียส 

หรือมากกวา 35 องศาเซลเซียส จะทําใหผลผลิตลดลง 

ดอกรวงมากหรือมักพบอาการไหมที่ผล

<15 ºC
>35 ºC
<15 ºC
>35 ºC

การเพาะกลาในฤดูฝนนี้ ควรทําโครงลวดหรือไมไผคลุม

ดวยพลาสติก เพื่อปองกันไมใหเม็ดฝนกระแทกตนเสียหาย 

และเปนการควบคุมความชื้นในตนกลาไมใหมากเกินไป

ขอควรระวัง ไมควรปลูกซํ้าที่เดิมเกิน 2 ครั้ง 

เพราะจะเปนแหลงสะสมโรคและแมลง 

ทําใหปองกันและกําจัดโรคไดยาก
รอบ 2รอบ 1

การปกคางในพริก บางพันธุตองทําเพื่อชวยพยุง

กิ่งและตนไมไมใหหักเสียหายโดยเฉพาะในชวงพริกติดผล

และควรทํากอนพริกออกดอก

ระยะการปลกู ควรเวนระยะตนระหวางแถว 50x50 ซม. 

และควรรองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 

หรืออาจใสสารปองกันและกําจัดแมลงลงไปดวย

เพื่อปองกันศัตรูพืช และคลุกเคลาใหเขากับดินกนหลุม

50
เซนติเมตร

เคล็ดลับการปลูกพริกใหสวยงามและไดผลผลิตสูง

ฤดูที่เหมาะกับการปลูกพริก คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว 

ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ในชวงกลางวัน 20-30 องศาเซลเซียส 

และชวงกลางคืน ตํ่ากวา 24 องศาเซลเซียส 

<24 ºC20-30 ºC <24 ºC20-30 ºC

การแตงแขนงทําไดโดยการตัดหรือเด็ดแขนง

ของพริกที่แตกออกมาจากซอกใบของพริก

ที่อยูตํ่ากวางามแรก หรอืดอกแรกลงมาจนถงึ

โคนตน ควรทําในขณะท่ีแขนงยังมีขนาดเลก็ 

เพื่อใหแผลมีขนาดเล็กและควรทําในชวง

เชาเพื่อใหแผลแหงเร็ว

กอนการแตงแขนง หลังการแตงแขนงวิธีการตัดแตงแขนง

กิ่งแขนง

ที่เกิดที่ซอก บริเวณ

ใตงามแรก

ที่ตองตัดแตง

งามแรก

หรือ

บริเวณที่มีดอก

ตัด เด็ด
หรือ

เปนอีกหนึ่งเคล็ดลับสําคัญที่จะชวยใหทรงพุมของตนพริกโปรง มีอากาศถายเท

สะดวก ลดการระบาดของโรคและแมลงได จะชวยใหการดูแลจัดการสะดวกและ

ทั่วถึงมากขึ้น

การแตงแขนงพริก 

เคล็ดลับการปลูกพริกใหสวยงามและไดผลผลิตสูง



วิธีการปลูกพริกเจียไต 

การเพาะกลา

อายุกลา และการเจริญเติบโตของตนกลา

1

     ใชวัสดุเพาะสําเร็จรูป เชนพีทมอส หรือมีเดีย ถาวัสดุเพาะมีการจับตัวเปนกอน ควรบี้ให

วัสดุเพาะแตกละเอียด จากนั้นนําวัสดุเพาะใสในถาดเพาะกลา ขนาด 50 หลุมตอถาด (ในกรณี

ที่ไมมีวัสดุเพาะสําเร็จรูป สามารถใชดินที่ผสมเองไดโดยใชวัสดุดังนี้ ปุยหมักหรือปุยคอกที่

สลายตัวดีแลว: แกลบเผา:ดิน ในอัตราสวน 1: 1: 1 บรรจุลงในถาดหรือกระบะเพาะ)

วิธีการปลูก

     เมื่อบรรจุวัสดุเพาะลงในถาดแลว หลุมละ 1-2 เมล็ด ลึก 0.5 ซม. แลวกลบเมล็ดดวย

วัสดุเพาะ จากนั้นรดนํ้าตามใหชุม ประมาณ 5-6 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกเปนตนกลา 

วัสดุเพาะ

การหยอดเมล็ด

5-7 วัน

หลังหยอดเมล็ด

ตนกลาเริ่มงอก

14 วัน

หลังหยอดเมล็ด

ตนกลาเริ่มมีใบจริง

20 วัน

หลังหยอดเมล็ด

ตนกลามีใบจริง 4 ใบ

25 วัน

หลังหยอดเมล็ด

ตนกลามีใบจริง 6 ใบ

ตนกลาอายุ 25 วัน

หลังหยอดเมล็ด 

พรอมยายปลูก

- ควรใหตนกลาที่งอกแลวไดรับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน แตถาแสงแดดจัดหรือรอนมากเกินไป 

  ควรมีการพรางแสงบางเปนครั้งคราว 

- ปองกันกําจัดโรคและแมลง ตามสภาพของการระบาดและชนิดของโรคและแมลงในฤดูฝนควร

  ทําโครงลวดหรือไมไผคลุมดวยพลาสติกเพื่อปองกันเม็ดฝนกระแทกตนชํ้าเสียหาย และเปนการ

  ควบคุมความชื้นในกลาไมใหมากเกินไป

วิธีการปลูก

การใหนํ้า : รดนํา้อยางสมํา่เสมอวันละ 1-2 คร้ัง เชาและบาย แตไมควรรดนํา้จนแฉะมากเกนิไป

การใหปุย : ใหปุยเกล็ดหรือปุยนํ้าที่มีธาตุอาหารครบประมาณ 2-3 ครั้งกอนการยายปลูก

 

การดูแลรักษาตนกลา

การจัดการหลังตนกลางอก : ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 1 ตน เมื่อตนกลามีใบจริง 1-2 ใบ 

แยกตนกลาจากหลุมที่งอกมากกวา 1 ตน ไปใสหลุมที่ไมงอก 

(ควรยายตนกลาเมื่อตนกลายังเล็ก ยังไมมีใบจริง)

การเตรยีมตนกลากอนยายปลกู : กอนการยายกลาประมาณ 5-7 วัน ควรทาํใหตนกลาแขง็แรง 

ทนทานตอการยายปลูกโดยใหนํ้าตนกลานอยลง เปดที่พรางแสงออกใหตนกลาไดรับแสงเต็มที่ 

จะชวยใหพืชทนทานตอการยายปลูกมากขึ้น

อายุการยายกลา : ยายกลาเมือ่ตนกลามใีบจริง 3-4 ใบหรือประมาณ 25-30 วัน หลังหยอดเมล็ด

ขอแนะนํา



การเตรียมแปลง2
การปกคาง3

การตัดแตงแขนงพริก4

การใสปุย5
ใหปุยโดยการเจาะหลุมระหวางตนเพื่อใสปุยในแตละคร้ัง

การปลูกพริกตองทําการปกคาง เพื่อชวยพยุงกิ่งและตนไมใหหักเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่

ตนพริกติดผล และควรทํากอนพริกออกดอก โดยสามารถทําไดหลายวิธีคือ ปกไมคางทุกตนแลวมัด

โยงแตละกิ่ง หรืออาจใชเชือกดึงตามความยาวของแปลงเพื่อพยุงกิ่งไมใหหัก

การตัดแตงแขนงพริก จะชวยทําใหทรงพุมของตนพริกโปรง อากาศถายเทไดสะดวก ลดการระบาด

ของโรคและแมลงไดและชวยใหการดูแลจัดการ เชน การกําจัดวัชพืชทําไดสะดวกและทั่วถึง

การตัดแตงแขนงพริกทําไดโดยการตัดหรือเด็ดแขนงของพริกที่แตกออกมาจากซอกใบของพริก

ที่อยูตํ่ากวางามแรก หรือดอกแรกลงมาจนถึงโคนตน ควรทําในขณะที่แขนงยังมีขนาดเล็ก เพื่อให

แผลมขีนาดเล็ก และควรทําในชวงเชาเพื่อใหแผลที่เกิดขึ้นแหงไดเร็ว

ระยะปลูก ใชระยะระหวางตนและระหวางแถว 50x50 ซม. เมื่อเตรียมแปลงและขุดหลุมปลูกเรียบรอย

แลว ควรรองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมัก หรืออาจใสสารปองกันกําจัดแมลง ลงไปดวยเพื่อ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช เสร็จแลวคลุกเคลาใหเขากับดินกนหลุม 

ในการเตรียมแปลงถาดินมีความเปนกรดมาก ๆ ควรใสปูนขาว

เพื่อปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการปลูกพริกดวย

ขอแนะนําในการเตรียมแปลงปลูก

ไถแปลงเพื่อตากดิน

ทิ้งไว 10-15 วัน เพื่อกําจัด

วัชพืชและเชื้อโรคในดิน

ไถพรวนเพื่อยอยดิน

ใหรวนซุย

เหมาะแกการปลูกพืช

ยกรองใหหนาแปลง

มีขนาด 1 เมตร จากนั้น

ปรับแปลงใหเรียบสมํ่าเสมอ

หวานปุยอินทรีย

ลงบนแปลงใน

อัตรา 1 ตันตอไร

กรณีใชระบบนํ้าหยด

ใหวางสายนํ้าหยดบน

หลังแปลง จากนั้นคลุมแปลง

ดวยพลาสติกคลุมแปลง

เจาะหลุมปลูกโดยใช

ระยะระหวางตนและ

ระหวางแถว 50 x 50 ซม.

1 2 3

4 5 6

ความกวางหนาแปลง
1 เมตร

ความกวางหนาแปลง
1 เมตร

ระยะหาง
ระหวางแถว
50 ซม.

ระยะหางระหวางตน
50 ซม.

วิธีการปลูกวิธีการปลูก

การปกคางแบบทุกตน การปกคางแบบตามความยาวแปลง

ตําแหนงหลุมสําหรับใสปุย



ระยะบํารุงใบใชปุย 16-16-16 บลู 

30-50 กก./ไร

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 ซีซี./20 ลิตร

+ โนดิว (เมทาแลกซิล) 20 กรัม/20 ลิตร

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร

+ เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 ซีซี./20 ลิตร 

+ โนดิว (เมทาแลกซิล) 20 กรัม/20 ลิตร

+ มามีโกร (12-9-6)  30 ซีซี /20 ลิตร

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร 

+ เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

โมแซท (อะบาเมกติน) 30 ซีซี./20 ลิตร 

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล + 

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 20 กรัม/20ลิตร

+ เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 30 กรัม/20 ลิตร 

+ สปดบูม (อะมิโนซีวีด) 30 ซีซี/20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร +

มามีโกร (12-9-6)  30 ซีซี /20 ลิตร+

เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต) 

10 ซีซี./20 ลิตร + พาบินส

(ไพราโคลสโตรบิน) 10 ซีซี/20 ลิตร

+ เทนเอ็ม(แมนโคเซบ) 30 กรัม/20 ลิตร

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร + นูริช 

30 ซีซี/20 ลิตร + มามีโกร (10-52-17) 

30 กรัม /20 ลิตร

+ เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

การใหนํ้า

การใสปุย

การใสยา

1-25 วันหลังหยอดเมล็ด

60-75 วันหลังยายกลา

85-95 วันหลังหยอดเมล็ด

50-60 วันหลังยายกลา

75-85 วันหลังหยอดเมล็ด

15-20 วันหลังยายกลา

40-45 วันหลังหยอดเมล็ด

5-7 วันหลังยายกลา

30-32 วันหลังหยอดเมล็ด

รดนํ้าอยางสมํ่าเสมอ

วันละ 1-2 ครั้ง เชาและบาย 

แตไมควรรดนํ้าจนแฉะมากเกินไป

รดนํ้าอยางสมํ่าเสมอวันละ 1-2 ครั้ง   เชาและบาย แตไมควรรดนํ้าจนแฉะหรือแหงมากเกินไป (สังเกตุจากความชื้นของดิน)

การเพาะปลูกพริกเจียไต 

ใสปุยเม็ดทางดินรองพื้น

กอนลงปลูก

 15-15-15  20-25 กก./ไร

ระยะบํารุงดอก 9-25-25  20-30 กก./ไร 

โดยเจาะหลุมระหวางตนพริก 

ระยะบํารุงผลผลิต 

ใสปุย 13-13-24  25-30 กก./ไร

- เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตใหพิจารณาใสปุย 25-30 กก./ไร 

  โดยใช 16-16-16 บลู สลบักบั 13-13-24 หรือ 15-9-20

- ใช 16-16-16บล ูเมือ่ตนเร่ิมโทรม หลังจากเกบ็ผลผลิต

- ใช 13-13-24 หรือ 15-9-20 เมื่อตนมีใบสมบูรณ

  เพื่อที่จะสรางผลผลิต 

อัลทาคอร(คลอแรนทรานิลิโพล) 

5 กรัม/20 ลิตร+ 

พาบินส (ไพราโคลสโตรบิน) 

10 ซีซี/20 ลิตร+

เทนเอ็ม(แมนโคเซบ) 30 กรัม/20 ลิตร+

นูริช 30 ซีซี./20 ลิตร+

มามีโกร (6-32-35) 30 กรัม /20 ลิตร+

อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร +

เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

ระยะหลังยายกลา ระยะหลังยายปลูก ระยะพริกเริ่มติดผล ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะเพาะกลา

ใหทางดิน

หรือ หรือ

ใหทางระบบนํ้า

(จะใหปุยวันเวนวัน)
ใสปุย 16-16-16 บลู 3-5 กก./ไร/ครั้ง ใสปุย 9-25-25  5-7 กก./ไร/ครั้ง ใสปุย 13-13-24  3-5 กก./ไร/ครั้ง ใสปุย  3-5 กก./ไร/ครั้ง



โรคและแมลงที่สําคัญ

ตนทุน

ผลผลิต (กิโลกรัม) 

ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)

รายไดเบื้องตน (บาท) 

กําไร หลังหักตนทุน (บาท)

ปริมาณเมล็ดที่ใชตอไร (กรัม) 

4,000

30

120,000

70,600

90-100

4,000

20

90,000

62,200

100

4,000

25

100,000

72,200

100

4,000

40

160,000

125,700

100

* คาํนวณราคาโดยใชราคาเฉลีย่ทัง้ป ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามราคาผลสดในชวงเวลานัน้ๆ

ผลตอบแทน

คาเตรียมแปลง 

(คาพลาสติก, คาอุปกรณใหนํ้า)

อุปกรณเพาะกลา

คาเมล็ดพันธุ (1 กระปอง)

คาปุย 

คายา, คาฮอรโมน

แรงงาน 

อื่น ๆ เชน คาไมคาง, เชือก

รวมตนทุน (บาท)

ตารางตนทุนและผลตอบแทนการปลูกพริก คิดจากคาใชจายจากการปลูกแบบ Open field 

โดยใชพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร โดยมีระยะหางระหวางตนที่ 50×50 เซนติเมตร

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร 

ตนทุนและผลตอบแทน

พบมากในชวงผลพริกเร่ิมแกจดั

หรือผลสกุ แผลมรูีปรางกลมหรือ

วงรีซอนกนัหลายๆวง และพบ

เสนใยเช้ือราสีดาํบริเวณแผล

- ใชเมล็ดพนัธุทีป่ลอดโรค

- รักษาความสะอาดในแปลงปลูก ไมทิง้

  สวนของตนพริกทีเ่ปนโรคไวในแปลง

- ฉดีพนสารเคมเีพือ่ปองกนัโรค เชน 

  แมนโคเซบ คารเบนดาซิม โปรคลอราซ

พริกจะมอีาการเหีย่วเปนบางกิง่

ในเวลากลางวัน และฟนเปนปกติ

ในเวลากลางคนื เมือ่เช้ือลุกลามขยาย

ไปสูกิง่อ่ืนๆ อาการจะรุนแรงขึน้และจะ

เหีย่วถาวรทัง้ตน และจะยนืตนตายในทีส่ดุ

- ปลูกพชืหมนุเวียนในแปลงทีม่ปีญหา

  เร่ืองโรค

- นาํตนทีเ่ปนโรคไปทาํลายทิง้นอกแปลง

- ไถดนิตากแดด 2-3 คร้ังกอนปลูก

- ใชยเูรีย+ปขูาว อัตรา 80+800 กก.

  ตอไรอบดนิกอนปลูก

โรคกุงแหง (Anthracnose)

อาการใบหงิก ดางเหลือง

จากสวนยอดและลุกลามไปทัว่ตน

ถาเปนรุนแรงตนจะแคระแกร็น

ไมเจริญเตบิโตและไมใหผลผลิต

หรือถาตดิผลจะทาํใหผลบดิเบีย้ว

- ปองกนัการเขาทาํลายของแมลง

  หว่ีขาวในระยะตนกลา

- ปลูกพชืหมนุเวียนทีไ่มใชพชือาศยั

  ของแมลงหว่ีขาว

- ฉดีพนสารเคมปีองกนัและกาํจดัแมลง 

  เชน เอ็นโดซัลแฟน

 

โรคไวรสัใบหงกิเหลอืง (Geminivirus)

อาการมหีลายแบบ เชน ใบหงิกงอ ใบดาง 

เปนจดุวงแหวน ตนแคระแกรน เปนตน 

โรคนีส้ามารถเขาทาํลายตนพริกไดทกุระยะ

การเจริญเตบิโต และสามารถเกดิอาการ

ไดทัง้ทีต่น ใบ ดอกและผลของพริก

- ปองกนัการเขาทาํลายของเพล้ียไฟ

  ในระยะตนกลา

- ปลูกพชืหมนุเวียนทีไ่มใชพชือาศยั

  ของแมลงหว่ีขาว

- ฉดีพนสารเคมปีองกนัและกาํจดัแมลง

แมลงหว่ีขาวสามารถเขาทาํลายไดทกุระยะ

การเจริญเตบิโตของพชื โดยทัง้ตวัออนและ

ตวัเตม็วัย จะอาศยัดดูกนินํา้เล้ียงจากใบและ

ยอดออนของพชื การทาํลายของตวัออน

ทาํใหเกดิเปนจดุสเีหลืองบนใบพริก ใบพชืหงิกงอ

ขอบใบมวนลงดานลาง ตนแคระแกร็น เปนพาหะ

ของโรคไวรัสใบหงิกเหลือง (geminivirus)

- เก็บสวนของพืชที่พบแมลงหว่ีขาว นําไป

  เผาทําลาย และทําความสะอาดแปลงและ

  บริเวณรอบๆแปลงภายหลังการเกบ็เกีย่ว 

  เพือ่ไมใหเปนแหลงอาศยัของแมลงหว่ีขาว

- หากพบการระบาดใหฉดีพนดวยสารกาํจดั

  แมลง เชน อิมดิาคลอพริด คารโบซัลแฟน

  หรือฟโปรนลิ

ถาเร่ิมเขาทาํลายตัง้แตเร่ิมแตกใบออน

จะทาํใหใบหงิกงอ ขอบใบมวน ไหมแหงทัง้ใบ 

และรวงในทีสุ่ด และเปนพาหะของโรค

ใบดางวงแหวนเนือ้เยือ่ตาย (tospovirus)

- ใหนํา้ดวยระบบสปริงเกอรเพือ่ชวยลด

  การระบาดของเพล้ียไฟ

- เมือ่พบการระบาดของเพล้ียไฟควรฉดี

  พนดวยสารเคม ีปองกนักาํจดัโดยฉดี

  พนใหทัว่ตามใตใบ ซอกใบ ยอดออน 

  หรือในชอดอก

โรคใบดางวงแหวนเน้ือเย่ือตาย (Tospovirus)

โรคเหี่ยวเขียว (Bacterial Wilt)

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคุม

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคุม

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคุม

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคุม

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

แมลงหวี่ขาว

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

เพลี้ยไฟ

พริกขี้หนู พริกหนุม พริกหยวก พริกเหลือง

พริกขี้หนู พริกหนุม พริกหยวก พริกเหลือง

3,500

1,900

1,000

4,000

5,000

28,000

6,000

49,400

3,500

1,900

900

4,000

5,000

6,500

6,000

27,800

3,500

1,900

900

4,000

5,000

6,500

6,000

27,800

3,500

1,900

900

4,000

5,000

13,000

6,000

34,300


