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5. บทคัดย่อ 
 

 การส ารวจสภาพแปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกรในจงัหวดัพิษณุโลก จนัทบุรี  ระยอง ในปี 2554 -
2555  จ  านวน 21 ราย  ในจงัหวดัดงักล่าวมีพื้นท่ีปลูกพริกไทยท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีปลูกราย
ใหญ่ มีจ านวนทั้งหมด  8 ราย  มีพื้นท่ีปลูก  5 ไร่ข้ึนไป  เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกปานกลาง    7   ราย   โดยมี
พื้นท่ีตั้งแต่ 1 -4 ไร่ และเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูก ขนาดเล็ก  6 ราย มีพื้นท่ีปลูก ต ่ากวา่ 1 ไร่  ฉนั้นการลงทุนใน
การผลิตพริกไทยจึงมีความแตกต่างกนัไป  การปลูกพริกไทยในพื้นท่ี 1 ไร่ ตอ้งใชต้น้ทุนไม่ต ่ากวา่ 120,000 
บาท ในปีแรก แต่จะคุม้ทุนในปีท่ี 3-4 เม่ือพริกไทยให้ผลผลิตเต็มทีพบวา่พื้นท่ีปลูกพริกไทยลดลง เน่ืองจาก
พบปัญหาต่างๆ มาก เช่น แปลงปลูกพริกไทย จ.จนัทบุรี พบปัญหาดินเส่ือมโทรม เน่ืองจากปลูกพริกไทยมา
มากกวา่ 15 ปี  ปัญหาการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าระบาด ท าให้ตน้พริกไทยแห้งตายจ านวนมาก  และโรคท่ีเกิด
จากเช้ือราอ่ืนๆ เช่นโรคแอนแทรคโนส โรคราก ามะหยี่  ปัญหาดา้นแมลงศตัรูพริกไทยระบาดช่วงตน้ฝน-ตน้
หนาว เช่นหนอนเจาะเถาและมวนปีกแกว้ ท าให้ผลผลิตเสียหายและลดลง   ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง รายได้
ต ่า ขายไม่ราคา  ปัญหาแรงงาน เช่นค่าแรงแพง หายาก   ปัญหาแหล่งน ้า   เน่ืองจากพื้นท่ีสูงตอ้งอาศยัแหล่งน ้ า
ธรรมชาติหรือน ้ าฝนเป็นส่วนใหญ่ปัญหาการขนส่งไม่สะดวก เพราะ พ.ท.เป็นภูเขาในช่วงฤดูฝนข้ึน-ลง
ล าบาก  อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่ตน้ทุนการผลิตพริกไทยของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรีสูงกวา่เกษตรกรท่ีปลูก
พริกไทยในจงัหวดัพิษณุโลก เฉล่ีย  569  , 435 บาทต่อคา้ง  หรือคิดเป็น  19.13  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดบั แต่
รายได้จะดีกว่าเกษตรกรท่ีปลูกพริกไทยจังหวดัพิษณุโลกเฉล่ีย 377 ,286 บาทต่อค้าง หรือคิดเป็น 12.27  
เปอร์เซ็นต์  ต้นทุนท่ีท าให้การผลิตพริกไทยมีต้นทุนท่ีสูงข้ึน คือ ต้นทุนผนัแปร ได้แก่ เสาค้างพริกไทย  
ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจดัแมลงศตัรูพืช  ฮอร์โมน   ค่าแรงงานดูแลรักษาแปลงพริกไทย และค่าไฟ ค่าน ้ ามนั  ฯลฯ 
ตามล าดบั  ขอ้เสนอแนะควรลดตน้ทุน เช่นค่าปุ๋ยเคมี  สารเคมี  หนัไปใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยชีวภาพ  และสารสกดั
จากสมุนไพรแทนสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพริกไทย  เพื่อปลอดภยัตวัเกษตรกร และผูบ้ริโภคทัว่ๆไป  

 



ค าน า 

พริกไทยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั สามารถสร้างรายไดจ้ากการ
ส่งออกให้กบัประเทศปีละ 30-60 ล้านบาท จงัหวดัจนัทบุรีเป็นแหล่ง
ปลูกพริกไทยท่ีส าคญั โดยมีพื้นท่ีปลูกประมาณร้อยละ 95 ของพื้นท่ีปลูก
ทัว่ประเทศ  ในปีการผลิต 2550/51 จนัทบุรีมีพื้นท่ีปลูกพริกไทย 13,349 
ไร่ ผลผลิต 6,364 ตัน ลดลงจากปี ท่ีผ่านมา ร้อยละ 4.17 และ 0.02 
ตามล าดบั เน่ืองจากมีเกษตรกรบางส่วนปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ เช่น ยางพาราและแกว้มงักร รวมทั้งมีเกษตรกรบาง
รายในเขตอ าเภอท่าใหม่ (ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกแหล่งใหญ่ในจนัทบุรี) ลด
พื้นท่ีปลูกลงประมาณร้อยละ 13 จากปีท่ีผ่านมา โดยยา้ยไปปลูกในพื้นท่ี
อ่ืน เช่น อ าเภอนายายอาม, ขลุง และจงัหวดัตราด สาเหตุจากปัญหาสภาพ
ดินเส่ือมโทรม อนัเป็นผลมาจากการใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมากและต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน อยา่งไรก็ตาม มีเกษตรกรในเขตอ าเภอท่าใหม่ไดร้วมกนั จดัตั้ง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์ฟ้ืนฟูสภาพดินและปรับเปล่ียนวิธีการปลูกเป็น
แบบอินทรียม์ากข้ึน นอกจากน้ียงัมีเกษตรกรในอ าเภอนายายอาม บางรายหนั
มาปลูกพริกไทยอ่อน เน่ืองจากสามารถขายเป็นผลผลิตสด ไม่สูญเสียน ้ าหนกั
และตน้ทุนในการท าแห้ง ในราคาขายเฉล่ีย 100-120 บาท/กก. ขณะท่ีตน้ทุน
การผลิตเฉล่ีย 80 บาท/กก. ทั้ งน้ีหากปีใดราคาตกต ่ า เกษตรกรจะปล่อย
พริกไทยจนแก่และขายเป็นพริกไทยด าแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการตลาดพบว่าการซ้ือขายพริกไทยในประเทศ มี 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. พริกไทยเมล็ดใหญ่ มีตลาดซ้ือขายหลกัอยู ่14 จงัหวดัภาคใต ้มีขนาดเมล็ดใหญ่ เน้ือในกลวง รสเผด็

แต่กล่ินไม่หอม บางส่วนมาจากแหล่งผลิตอ่ืนท่ีไม่ใช่จนัทบุรี  และบางส่วนน าเขา้จากประเทศเวยีดนาม  
2. พริกไทยจนัทบุรี ซ่ึงมีช่ือเสียงด้านรสชาติและกล่ิน มีการซ้ือขายในจนัทบุรี โดยมีบริษทัใหญ่อย่าง

นอ้ย 3 รายท่ีรับซ้ือ และไม่มีการน าไปผสมกบัวตัถุดิบอ่ืน ( เช่นปลายขา้ว และลูกเดือย)  
3. พริกไทยผสม ผูป้ระกอบการจะน าพริกไทยเมล็ดใหญ่และเล็กมาผสมกัน รวมทั้ งยงัน าเข้าจาก

เวียดนามเพื่อน ามาผสมกบัพริกไทยจนัทบุรี แล้วจ าหน่ายเป็นพริกไทยคละ โดยมีแหล่งรับซ้ืออยูท่ี่ตลาดทรง
วาด, ตลาดส่ีมุมเมือง และยี่ป๊ัวในจ.จนัทบุรี ปัจจบันัราคาพริกไทยท่ีเกษตรกรขายได้อยู่ในระดับสูงและมี
แนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนอีก เน่ืองจากผลผลิตส่วนใหญ่ถูกเก็บไวเ้พื่อรอราคา ท าให้สถานการณ์ราคาในขณะน้ี
ถูกก าหนดโดยผูข้าย ส่วนแนวโน้มการบริโภคพริกไทย ผูบ้ริโภคเร่ิมให้ความส าคญัด้านสุขอนามยัและ
โภชนาการมากข้ึน รวมถึงปัญหาดา้นการปลอมปนท่ีน าปลายขา้วหรือลูกเดือยมาผสม  หรือการฟอกพริกไทย
ขาวด้วยคลอลีนในปริมาณท่ีสูงเกินก าหนด ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปล่ียนไปบริโภค
พริกไทยด าเพิ่มข้ึน 

ตารางที ่2 : ราคาเกษตรกรขายได้พริกไทย ใน จ.จันทบุรี และ  จ.พษิณุโลก 
 

ชนิดพริกไทย 
จ.จันทบุรี จ.พษิณุโลก 

ราคาขายได้ 
(บาท/กก.) 

ราคาขายได้ 
(บาท/กก.) 

ด า 250-280 - 
ขาว 350-500 - 
อ่อน 80 -100 110-200 

เบา (หรือพริกไทยตกเกรด) 50 - 
 

ท่ีมา : จากการสอบถามเกษตรกร ในอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรีและ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  ( มกราคม 55 ) 
 

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเร่ืองสภาพดินเส่ือมโทรม โดยเฉพาะในเขตอ าเภอท่าใหม่ และปัญหาตน้ทุน
การผลิตท่ีสูง เน่ืองจากปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ฯลฯ มีราคาแพง รวมถึงปัญหาขาด
แคลนผลผลิต เน่ืองจากพ่อคา้รวบรวมและเกษตรกรรายใหญ่เก็บผลผลิตไวเ้พื่อรอราคา ส่วนดา้นการตลาดและ
ราคา พบปัญหาเร่ืองการลักลอบน าเขา้พริกไทยราคาถูกและคุณภาพต ่าจากประเทศเพื่อนบ้าน  รวมถึงการ
ปลอมปนในกระบวนการแปรรูปพริกไทย และปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดูกาลและราคาตลาดโลก  

ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทยได้เปิดตลาดพริกไทย โดยยกเลิกการใช้
มาตรการโควตาภาษีของ WTO ท าใหก้ารน าเขา้จากสมาชิก AFTA 10 ประเทศไม่จ  ากดัปริมาณการน าเขา้ และ
เก็บภาษีร้อยละ 5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 51 เป็นตน้มา คาดวา่จะช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนผลผลิตไดใ้นระดบั
หน่ึง อย่างไรก็ตามแมว้่าการเปิดตลาดอาจจะมีผลให้มีการน าเขา้พริกไทยจากประเทศเพื่อนบา้นในปริมาณ



มาก แต่พริกไทยจนัทบุรีมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองคุณภาพโดยเฉพาะกล่ินและรสชาติ ท าให้ยงัเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการในประเทศ  

ดงันั้น เพื่อให้เกษตรกรปรับตวัเตรียมรับกบัสถานการณ์ดงักล่าว จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการโดย
รักษาระดบัผลผลิตให้เพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ สนบัสนุนเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพดิน 
ก าหนดมาตรฐานการผลิตพริกไทย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและแปรรูปพริกไทย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์
 

วธิีด าเนินการ 

 วธีิปฏิบัติการทดลอง 

การทดลองที ่1  ศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตพริกไทยท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
และลดตน้ทุนการผลิต 
  การทดลองย่อยที่ 1.1 ศึกษา และวิเคราะห์สภาพแปลงปลูกพริกไทยในแหล่งปลูกเพื่อลดตน้ทุน
การผลิต 
 1. ส ารวจพริกไทยในแหล่งปลูกจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางการลด
ตน้ทุนการผลิต แหล่งละประมาณ 2-3 แห่ง 
 2. รวบรวมขอ้มูลการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียว และ
แปรรูป ของสวนเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัพิษณุโลก 
 3. วเิคราะห์ประเด็นปัญหาในขบวนการผลิตพริกไทย และตน้ทุนการผลิต 
 4. สรุปขอ้มูลการผลิตพริกไทยท่ีเหมาะสม และการลดตน้ทุนการผลิตพริกไทย 
เวลาและสถานที ่
 ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2555 
 สถานท่ีด าเนินงาน   แปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกร  จงัหวดัจนัทบุรี และ จงัหวดัพิษณุโลก   
  

 

วจิารณ์และผลการทดลอง 
 จากการส ารวจแปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกร ในจงัหวดัพิษณุโลกและจนัทบุรี  จ  านวนเกษตรกร 
21 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรจงัหวดัพิษณุโลก  10 ราย และจงัหวดัจนัทบุรี  11  ราย มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.นางเกสร มั่นทรัพย์ บ้านเลขท่ี 91/1 ม.5 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปลูกพริกไทยพนัธ์ุ 
ซีลอน อายุ 4 ปี ปลูกหลุมละ 3 ตน้ ระยะปลูก 2x2 เมตร พื้นท่ีปลูก 3 งาน พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบเชิง
เขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรแลว้ขยายพนัธ์ุเอง ก่ิงละ 10 บาท ใช้
แหล่งน ้ าจากภูเขาให้น ้ าแบบระบบสปริงเกอร์ ใส่ปุ๋ยคอกปีละคร้ัง อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อค้าง ปุ๋ยเคมี 
16-16-16,13-13-21 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง เดือนละ 2-3 คร้ัง ฮอร์โมน อตัรา 300-400 ซีซี ต่อน ้ า 200 ลิตร 
ไคโตซาน อัตรา 100 ซีซี ต่อน ้ า 100 ลิตร พบโรคใบเน่าของพริกไทยซ่ึงเกิดจากเช้ือรา Phytophthora 
parapsitica พบหนอนไถดอกพริกไทย เกษตรกรใช้สารคลอไพรีฟอสพ่นป้องกนัก าจดั ปี 2553และ 2554 
เกษตรกรไดผ้ลผลิต ประมาณ 1 ตนั เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตสดและแห้ง พริกไทยสด กิโลกรัมละ 50-60 



บาท พริกไทยขาว กิโลกรัมละ 300 บาท พริกไทยด า กิโลกรัมละ 200 บาท ภาชนะท่ีใช้ในการเก็บรักษา
ผลผลิตคือกระสอบพลาสติก    ตน้ทุนการผลิตพริกไทย ค่าพนัธ์ุ ตน้ละ 10 บาท เสาคา้งพริกไทย ตน้ละ 90 
บาท ค่าเตรียมแปลงปลูก วนัละ 200 บาท ค่าปุ๋ยคอก พื้นท่ี 3 งาน ใช้ 40 กระสอบๆ ละ 35 บาท    ค่าสาร
ป้องกนัก าจดัโรค-แมลงและวชัพืช เดือนละ ประมาณ 3,000 บาท ค่าแรงเก็บผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท ใช้
งานประมาณ 5 คน  ตน้ทุน 321 บาทต่อคา้ง 

2. นางชูศรี กุลรอด บา้นเลขท่ี 281/2 ม.5 ต.บา้นแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซี
ลอน อายุ 10 ปี ปลูกหลุมละ 4 ตน้ ระยะปลูก 2.50x2.50 เมตร พื้นท่ีปลูก 5 ไร่( 2,000 ตน้) และพนัธ์ุมาเลเซีย 
จ านวน 150 คา้ง พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือ
มาจากจงัหวดัจนัทบุรี คู่ละ 80 บาท แลว้ขยายพนัธ์ุเอง ขายก่ิงละ 15 บาท แหล่งน ้ าจากบ่อขุดเอง ให้น ้ าแบบ
ระบบสปริงเกอร์ ฤดูแลง้ใหน้ ้าอาทิตยล์ะคร้ัง ใส่ปุ๋ยคอก (มูลววั) ปีละคร้ัง ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 46-0-0 บ ารุงตน้ สูตร  
15-15-15 เม่ือเร่ิมติดช่อ13-13-21 เร่ิมติดเมล็ดเท่าไข่ปลา อตัรา 150 กรัมต่อคา้ง ผสมกบัปุ๋ยชีวภาพและไคโต
ซาน เสาคา้งพริกไทยตน้ละ 220 บาท  ปลูกพริกไทยคร้ังแรกเกษตรกรจะใช้ฟางหรือทางมะพร้าวพรางแสง 
ไม่พบการท าลายของโรคแต่พบการท าลายของหนอนเจาะขอ้พริกไทย เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัแมลง
คาร์บาริล 85 กิโลกรัมละ 80 บาท และคลอไพรีฟอส ลิตรละ 360 บาท ฉีดพน่เดือนละ 2 คร้ัง ประมาณ 4 เดือน 
ค่าแรงเก็บผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท ปี 2553 ไดผ้ลผลิตสด
ประมาณ 16 ตนั กิโลกรัมละ 35-45 บาท ปี 2554ไดผ้ลผลิตสดประมาณ 9 ตนั กิโลกรัมละ 130 บาท ผลผลิต
แห้งได้  4 กิโลกรัมๆ ละ 40 บาท (4กิโลกรัมสด ได้ 1 กิโลกรัมแห้ง) เกษตรกรเก็บผลผลิตสดได้ 15-20 
กิโลกรัมต่อคา้ง ตน้ทุน479  บาทต่อคา้ง 

3. นายเอกสิทธ์ิ ด าแดง บา้นเลขท่ี 111/1 ม.3 บา้นถ ้ าพริก ต.บา้นแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปลูก
พริกไทยพนัธ์ุซีลอน อาย ุ8 ปี ปลูกหลุมละ 3 ตน้ ระยะปลูก 2.50x2.50 เมตร พื้นท่ีปลูก 3 งาน ( 300 คา้ง) พื้นท่ี
ปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ต้นพนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรแล้ว
ขยายพนัธ์ุเอง ใช้น ้ าซับจากภูเขา ให้น ้ าโดยใช้สายยางลากรด ปลูกพริกไทยคร้ังแรกเกษตรกรใช้แสลนสีด า 
พรางแสงให้ตน้พริกไทย ใส่ปุ๋ยคอก (มูลววั) ปีละ 2 คร้ัง ปรับสภาพดินดว้ยปูนขาว 2 ก ามือต่อคา้ง ปุ๋ยทางใบ 
ลิตรละ 150 บาท ฮอร์โมน ลิตรละ 200 บาท ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลงัปลูก 1 เดือน ใส่ 3 เดือนต่อคร้ัง   
เสาคา้งพริกไทยต้นละ 230 บาท เสากลวงต้นละ 90 บาท ไม่พบการท าลายของโรคแต่พบการท าลายของ
หนอนเจาะขอ้พริกไทย เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัแมลงอิมิดาคลอพริด และคลอไพรีฟอส ลิตรละ 360 
บาท ฉีดพ่นเดือนละคร้ัง ประมาณ 4 เดือน ใช้สารก าจดัวชัพืชพาราควอท ค่าแรงเก็บผลผลิต กิโลกรัมละ  
5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท ปี 2552 ไดผ้ลผลิตสดประมาณ 1 ตนั กิโลกรัมละ 150 
บาท ปี 2554ได้ผลผลิตสดประมาณ 1.2 ตนั กิโลกรัมละ 260 บาท ผลผลิตแห้งได ้ 4 กิโลกรัมๆ ละ 40 บาท  
(4 กิโลกรัมสด ได้ 1 กิโลกรัมแห้ง) เกษตรกรเก็บผลผลิตสดได้ 10 กิโลกรัมต่อค้าง ผลผลิตท่ีได้จะน าไป 
ขายเอง   ตน้ทุน 392  บาทต่อคา้ง 

4. นางบัวทอง กลิ่นใจ บ้านเลขท่ี 10 หมู่ 3  บ้านถ ้ าพริก ต.บา้นแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปลูก
พริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุ 5 ปี ปลูกหลุมละ 4 ตน้ ระยะปลูก 2x2 เมตร พื้นท่ีปลูก 2 งาน ( 300 คา้ง) พื้นท่ีปลูก
เป็นของตนเอง ท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรแลว้ขยายพนัธ์ุ



เอง พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อน
เกษตรกร แลว้ขยายพนัธ์ุเอง ใชน้ ้าประปา ใหน้ ้าแบบระบบสปริงเกอร์ ใส่ปุ๋ยคอก (มูลววั) ปีละ2คร้ัง ใชปุ๋้ยเคมี
สูตร  15-15-15 เม่ือเร่ิมติดช่อ สูตร 13-13-21 เม่ือเร่ิมติดเมล็ด เสาคา้งพริกไทยตน้ละ 230 บาท  ปลูกพริกไทย
คร้ังแรกเกษตรกรจะใช้หญ้าคาพรางแสง ไม่พบการท าลายของโรคแต่พบการท าลายของหนอนเจาะข้อ
พริกไทย เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัแมลงแลนเนท ฟูราดาน และคลอไพรีฟอส ลิตรละ 360 บาท ฉีดพ่น
ก่อนเปิดตาดอก ค่าแรงเก็บผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท  
(วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 ได้ผลผลิตสดประมาณ 400 กิโลกรัมๆ ละ 35-45 บาท ปี 2554ได้ผลผลิตสด
ประมาณ 800 กิโลกรัมๆ ละ 130 บาท  ตน้ทุน 409  บาทต่อคา้ง 

5.นางสังวาลย์ ศรีสวัสดิ์   บา้นเลขท่ี 68 หมู่ 3  บา้นถ ้ าพริก ต.บา้นแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ปลูก
พริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุ 8 ปี ปลูกหลุมละ 4 ตน้ ระยะปลูก 2x2 เมตร จ านวน 560 คา้ง  พื้นท่ีปลูกเป็นของ
ตนเอง ท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรแล้วขยายพนัธ์ุเอง 
พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อน
เกษตรกร แลว้ขยายพนัธ์ุเอง ใชน้ ้าประปา ใหน้ ้าแบบระบบสปริงเกอร์ ใส่ปุ๋ยคอก (มูลววั) ปีละ2คร้ัง ใชปุ๋้ยเคมี
สูตร  15-15-15 เม่ือเร่ิมติดช่อ สูตร 13-13-21 เม่ือเร่ิมติดเมล็ด เสาคา้งพริกไทยตน้ละ 230 บาท  ปลูกพริกไทย
คร้ังแรกเกษตรกรจะใช้หญ้าคาพรางแสง ไม่พบการท าลายของโรคแต่พบการท าลายของหนอนเจาะข้อ
พริกไทย เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัแมลงคลอไพรีฟอส ลิตรละ 360 บาท ฉีดพ่นก่อนเปิดตาดอก ค่าแรง
เก็บผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท (วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 ได้
ผลผลิตสดประมาณ 500 กิโลกรัมๆ ละ 35-45 บาท ปี 2554ได้ผลผลิตสดประมาณ 800 กิโลกรัมๆ ละ  
130 บาท  ตน้ทุน 407  บาทต่อคา้ง 

6 . น ายประนอม  ต้ ม กลั่ น  บ้ าน เล ข ท่ี  128  ห มู่  8  ต .บ้ าน แยง  อ .นครไท ย  จ .พิ ษ ณุ โลก  
เบอร์โทร 081-605-3125 ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุ 8  ปี ปลูกหลุมละ 3 ตน้ ระยะปลูก 2x2 เมตร พื้นท่ี
ปลูก 3 งาน จ านวน 300 ค้าง  พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราดเล็กน้อย ลักษณะดินเป็นดินร่วน ต้นพนัธ์ุ
พริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรก่ิงละ 5 บาท  ใช้น ้ าประปา ให้น ้ าโดยการใช้สายยางลากรดตน้พริกไทย 
อาทิตยล์ะคร้ัง ใส่ปุ๋ยคอก (มูลไก่) ปีละคร้ัง ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร  16-16-16 อตัรา 80 กรัมต่อค้าง สารไคโตซาน 
อตัรา 1 ซีซี ต่อน ้ า 20 ลิตร ฉีดทุก 7 วนั หลงัจากแทงช่อดอก ฉีดทุก 14 วนั และฮอร์โมนหวีทอง  เสาคา้ง
พริกไทยตน้ละ 150 บาท  ปลูกพริกไทยคร้ังแรกเกษตรกรจะใชห้ญา้คาพรางแสง ไม่พบการท าลายของโรคแต่
พบการท าลายของหนอนเจาะขอ้พริกไทย เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงไดเมทโธเอท อตัรา 20-30 ซีซี
ต่อน ้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น ค่าแรงเก็บผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท 
(วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 ได้ผลผลิตสด 300 กิโลกรัมๆ ละ 250 บาท ปี 2554ได้ผลผลิตสด 700 กิโลกรัม 
ๆ ละ 100 บาท  ตน้ทุน 483 บาทต่อคา้ง 

7. นายกุศล ยิ้มยวล  บ้านเลขท่ี  94 หมู่  8  บ้านโป่งแค ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทร 083-162-1811 ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุ 8  ปี ระยะปลูก 2x2 เมตร ปลูกหลุมละ 3 ตน้ พื้นท่ี
ปลูก 3 งาน จ านวน 300 ค้าง  พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ต้นพนัธ์ุ
พริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรก่ิงละ 12 บาท  ใช้น ้ าประปา ให้น ้ าโดยการใช้สายยางลากรดตน้พริกไทย 



ทุก 15 วนั ใส่ปุ๋ยคอก (มูลไก่ มูลคา้งคาว) ปีละคร้ัง อตัรา 40-60 กรัมต่อคา้ง ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 80 กรัมต่อ
คา้ง ร่วมกบั EM   เสาคา้งพริกไทยตน้ละ 150 บาท  ปลูกพริกไทยคร้ังแรกเกษตรกรจะใชห้ญา้คาพรางแสง ไม่
พบการท าลายของโรคแต่พบการท าลายของหนอนเจาะขอ้พริกไทย ช่วงเดือน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์เกษตรกร
ใช้สารสะเดาป้องกนัก าจดัแมลง ฉีดพ่น ค่าแรงเก็บผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด 
กิโลกรัมละ 60 บาท (วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 ได้ผลผลิตสด 1.200 กิโลกรัมๆ ละ 250 บาท ปี 2554 ได้
ผลผลิตสด 800 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท  ปุ๋ยมูลคา้งคาว กระสอบละ 25 กิโลกรัม  ราคา 450 บาท ตน้ทุน 438
ต่อคา้ง 

8. นางเกสร บุญอาด บ้านเลขท่ี  30หมู่  8 บ้านโป่งแค ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทร 083-162-1811 ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุ 8  ปี ระยะปลูก 2x2 เมตร ปลูกหลุมละ 4 ตน้ พื้นท่ี
ปลูก 2 งาน จ านวน 200 ค้าง  พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ต้นพนัธ์ุ
พริกไทยซ้ือมาจากเพื่อนเกษตรกรก่ิงละ 12 บาท แล้วขยายพนัธ์ุอง ใช้น ้ าประปา โดยการใช้สายยางลาก 
รดตน้พริกไทย ทุก 15 วนั ใชปุ๋้ยชีวภาพ อตัรา 80 กรัมต่อคา้ง ร่วมกบัฮอร์โมนฉีดพ่นช่วงแทงช่อดอก  เสาคา้ง
พริกไทยตน้ละ 150 บาท  ปลูกพริกไทยคร้ังแรกเกษตรกรจะใชห้ญา้คาพรางแสง ไม่พบการท าลายของโรคแต่
พบการท าลายของหนอนเจาะข้อพริกไทย เกษตรกรใช้สารสะเดาป้องกันก าจดัแมลง ฉีดพ่น ค่าแรงเก็บ
ผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 10 คน) ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท (วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 ได้
ผลผลิตสด 500 กิโลกรัมๆ ละ 250 บาท ปี 2554 ไดผ้ลผลิตสด 200 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท  ปุ๋ยมูลคา้งคาว 
กระสอบละ 25 กิโลกรัม  ราคา 450 บาท  ตน้ทุน 368  บาทต่อคา้ง 

9. นายสมนึก มี เนตรข า  บ้านเลขท่ี 46 หมู่ 8 บ้านโป่งแค ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทร 083-162-1811 ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุ 3,4,5 ปี ระยะปลูก 2x2 เมตร ปลูกหลุมละ 2 ต้น 
จ านวน 1,000 คา้ง  พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบ ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมาจากเพื่อน
เกษตรกรก่ิงละ 20 บาท แลว้ขยายพนัธ์ุเอง ใชน้ ้ าจากธรรมชาติโดยต่อท่อเขา้ในสวน  ให้น ้ าแบบระบบสปริง
เกอร์ ทุก 15 วนั ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15,13-13-21 อตัรา 100 กรัมต่อคา้ง ใส่เดือนละคร้ัง ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละ 2 
คร้ัง  เสาคา้งพริกไทยต้นละ 250 บาท  ปลูกพริกไทยคร้ังแรกเกษตรกรจะใช้หญ้าคาพรางแสง ไม่พบการ
ท าลายของโรคแต่พบการท าลายของหนอนเจาะขอ้พริกไทย เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงอิมิดาคลอพ
ริด และคลอไพรีฟอส ลิตรละ 300 บาท ฉีดพน่ 2 เดือนต่อคร้ัง ช่วงเดือนกนัยายนฉีดพน่ทุก 10 วนั ผลผลิตสด 
กิโลกรัมละ 60 บาท (วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 เกษตรกรใช้เคร่ืองตดัหญ้าในการก าจดัวชัพืชปี 2553 ได้
ผลผลิตสด 10 ตนั กิโลกรัมๆ ละ 250 บาท ปี 2554 ได้ผลผลิตสด 10 กิโลกรัมๆ ละ 120 บาท  ค่าแรงเก็บ
ผลผลิต กิโลกรัมละ 5 บาท (คนงาน 2 คน) ค่าแรงงานดูแลแปลง วนัละ 200 บาท จ านวน 2 คน คาแรงพ่นสาร
ป้องกนัก าจดัโรคและแมลง ถงัละ 600 บาท พ่นจ านวน 2 ถงั ค่าขุดและฝังเสาคา้งพริกไทยตน้ละ 20 บาท  
ค่าปุ๋ยและฮอร์โมนประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน ค่าสารป้องกนัก าจดัแมลงประมาณ 14,000 บาทต่อเดือน  
ตน้ทุน   634 บาทต่อคา้ง 

10. นายผดุง แพพ่วง บ้านเลขท่ี 142 หมู่  8 บ้านโป่งแค ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
ป ลูกพ ริกไทยพัน ธ์ุ ซี ลอน  อายุ  5  ปี  ระยะป ลูก  2x2 เมตร  ป ลูกห ลุมละ  2  ต้น  พื้ น ท่ี ป ลู ก  6  ไ ร่  
จ านวน 2,000 คา้ง  พื้นท่ีปลูกเป็นของตนเอง ท่ีราบ ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ตน้พนัธ์ุพริกไทยซ้ือมา



จากเพื่อนเกษตรกรก่ิงละ 15 บาท แลว้ขยายพนัธ์ุเอง ใช้น ้ าจากธรรมชาติโดยต่อท่อเขา้ในสวน  ให้น ้ าแบบ
ระบบสปริงเกอร์ ทุก 15 วนั ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,13-13-21 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง ใส่เดือนละคร้ัง ใส่ปุ๋ย
คอกเดือนละ 2 คร้ัง ฮอร์โมนฉีดพ่นทุก 10-15 วนั เสาคา้งพริกไทยตน้ละ 250 บาท  ปลูกพริกไทยคร้ังแรก
เกษตรกรจะใชห้ญา้คาพรางแสง ไม่พบการท าลายของโรคแต่พบการท าลายของหนอนเจาะขอ้พริกไทย และ
เพล้ียแป้ง เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัแมลงอิมิดาคลอพริด และคลอไพรีฟอส ลิตรละ 380 บาท ฉีดพ่น 
เดือนละคร้ัง ถังละ 600 บาท  จ  านวน 2 ถัง ผลผลิตสด กิโลกรัมละ 60 บาท (วนัท่ี 14 ก.พ. 55) ปี 2553 
เกษตรกรใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชปี 2553 ไดผ้ลผลิตสด 10 ตนั กิโลกรัมๆ ละ 300 บาท ปี 2554 ได้
ผลผลิตสด 20 กิ โลก รัมๆ  ละ  50 บ าท   ค่ าแรงเก็บผลผลิต  กิ โลก รัมละ 5 บาท  (คนงาน  5  คน )  
ค่าไฟฟ้าฤดูแลง้ ประมาณเดือนละ 1,800 บาท ฤดูฝน ประมาณเดือนละ 800 บาท  ตน้ทุน  416  บาทต่อคา้ง 
วเิคราะห์สภาพแปลงปลูกพริกไทย  จังหวดัระยอง  จันทบุรี และตราด 

ไดส้ ารวจแปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกร จ.ระยอง   จนัทบุรี และตราด ดงัต่อไปน้ี 
1.นายบุญชู หวานเสนาะ  บา้นเลขท่ี 138 หมู่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ปลูกพริกไทยมา 16 ปี 

จ  านวน 2,000 คา้ง ระยะปลูก 2X2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ใชน้ ้าจากบ่อบาดาล โดยต่อท่อส่งน ้ าเขา้แปลง
ปลูก ให้น ้ า 3 วนัต่อคร้ังๆ ละคร่ึงชัว่โมง  สภาพแวดลอ้มสวนติดกบัชุมชน ไม่เคยวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน  ใส่ปุ๋ยข้ีววัรองพื้นก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมต่อค้าง จ  านวน 3 คร้ัง/ปี 
เกษตรกรจะทะยอยเก็บเมล็ดท่ีเร่ิมแก่เพื่อท าพริกไทยด าทิ้งไว ้1 คืน แยกเมล็ดพริกไทยออกจากรวง น าไปตาก
แดดใหแ้ห้ง บรรจุถุงกระสอบพลาสติกเพื่อรอจ าหน่าย   ปัญหาดา้นโรค พบการเขา้ท าลายของโรครากเน่าและ
โคนเน่าของพริกไทย โรคราก ามะหยี่ เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดัโรค ไดแ้ก่ เมทาแลกซิล แมนโคเซบ และ
คาร์เบ็นดาซิมฉีดพ่น  ปัญหาด้านแมลง พบเพล้ียแป้ง เกษตรกรใช้สารป้องกันก าจดั คือ คลอไพรีฟอส   
ค่าแรงงานเก็บ กก.ละ  5 บาท ใชแ้รงงานประมาณ 10 คน  ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ 647 บาท ใน2 ปี
แรกของการลงทุน  ปี 2554 ไดพ้ริกไทยด า 1,000 กิโลกรัม ขายไดร้าคา 270 บาท/กก.  

2. นายไชยยศ ภิบาลวงศ์ บา้นเลขท่ี 170/4 หมู่ท่ี 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ปลูกพริกไทยมา 10 ปี 
จ  านวน 3,200 ค้าง ระยะปลูก 2X2 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วน  ใช้น ้ าจากบ่อบาดาลให้น ้ าแบบระบบ 
สปริงเกอร์ 3 วนัต่อคร้ังๆ ละหน่ึงชัว่โมง  สภาพแวดลอ้มสวนติดกบัชุมชน ไม่เคยวเิคราะห์ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน  ใส่ปุ๋ยข้ีววัรองพื้นก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมต่อค้าง จ  านวน 3 คร้ัง/ปี 
เกษตรกรจะทะยอยเก็บเมล็ดท่ีเร่ิมแก่เพื่อท าพริกไทยด าทิ้งไว ้1 คืน แยกเมล็ดพริกไทยออกจากรวง น าไปตาก
แดดให้แห้ง เก็บในถุงกระสอบพลาสติกเพื่อรอจ าหน่าย   ปัญหาดา้นโรค พบการเขา้ท าลายของโรครากเน่า
และโคนเน่าของพริกไทย เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัโรค ไดแ้ก่ เมทาแลกซิล และคาร์เบ็นดาซิมฉีดพ่น  
ปัญหาด้านแมลง พบเพล้ียแป้ง เกษตรกรใช้สารป้องกันก าจดั คือ คลอไพรีฟอส   ค่าแรงงานเก็บ กก.ละ   
5 บาท ใช้แรงงานประมาณ 10 คน  ต้นทุนการผลิตต่อค้าง ประมาณ 593 บาท ในปีแรกของการลงทุน  
พริกไทยด า 3,000 กิโลกรัม ขายไดร้าคา 200 บาท (ปี 2554) 

3. นางวรลักษณ์ ศรีคงรักษ์ บา้นเลขท่ี 9 หมู่ 11 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  ปลูกพริกไทย 15 ปี 
จ  านวน 1,300 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวท่ีราบเชิงเขาใชน้ ้ าจากบ่อบาดาลให้น ้ าแบบ
ระบบสปริงเกอร์  สภาพสวนอยู่บนเขาติดสวนรายอ่ืน ไดพ้นัธ์ุพริกไทยมาจาก ต.ร าพนั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  



ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ,24-24-8 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง จ  านวน 5 คร้ัง/ปี   ปัญหาดา้นโรค 
พบการเขา้ท าลายของโรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทย โรคราน ้ าคา้ง เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดัโรค 
ได้แก่ เมทาแลกซิล และคาร์เบ็นดาซิมฉีดพ่น และใช้เช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma harzianum  ปัญหาด้าน
แมลง พบเพล้ียแป้ง เพล้ียหอยเกล็ด (เพล้ียนาสาร) เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดั คือ ไทอะมีโธแซม+แลมป์ดา
ไซฮาโลทริน,บูราเคป+ เซฟวิน,แมนโคเซบ+ไทโอฟาเนทเมทิล  ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมม็
อกโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแล้งใช้วิธีการตดัหญ้าเพื่อให้มีความช่ืนอยู่ในดิน ค่าแรงงานเก็บ กก.ละ  6 บาท ใช้
แรงงานประมาณ 5 คน   ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ 625  บาท ในปีแรกของการลงทุน  เกษตรกรจะ
ทะยอยเก็บเมล็ดท่ีเร่ิมแก่เพื่อท าพริกไทยด าทิ้งไว ้1 คืน แยกเมล็ดพริกไทยออกจากรวง น าไปตากแดดให้แห้ง 
เก็บในถุงกระสอบเพื่อรอจ าหน่าย และขายผลผลิตสด   ผลผลิตพริกไทย  (ปี 2554)  พริกไทยด า 2,000 
กิโลกรัม ขายไดร้าคา 250 บาท  พริกไทยสด 7,000 กิโลกรัม ขายไดร้าคา  80-100 บาท 

4. นางสุชานาฎ ศรีคงรักษ์ บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 11 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี ปลูกพริกไทยมา  
12  ปี   ปลูกพริกไทย 15 ปี จ  านวน 1,300 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวท่ีราบเชิงเขาใช้
น ้ าจากบ่อบาดาลให้น ้ าแบบระบบสปริงเกอร์  สภาพสวนอยู่บนเขาติดสวนรายอ่ืน ไดพ้นัธ์ุพริกไทยมาจาก  
ต.ร าพนั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี   การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ,24-24-8 อตัรา 200 กรัมต่อ
คา้ง จ านวน 5 คร้ัง/ปี   ปัญหาด้านโรค  พบโรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทย   โรคราน ้ าค้าง  โรครา
ก ามะหยี่ในฤดูแลง้   เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดัโรค ไดแ้ก่ เมทาแลกซิล และคาร์เบ็นดาซิมฉีดพ่น และใช้
เช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma harzianum    ปัญหาดา้นแมลง ไดแ้ก่  พบเพล้ียแป้ง  เพล้ียหอยเกล็ด  หนอนไถ
ดอกพริกไทย (มวนปีกแกว้)   เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดั ไดแ้ก่ ไทอะมีโธแซม+แลมป์ดาไซฮาโลทริน,บู
ราเคป+ เซฟวนิ,แมนโคเซบ+ไทโอฟาเนทเมทิล    ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมม็อกโซน ช่วงฤดู
ฝน ฤดูแล้งใช้วิธีการตดัหญ้าเพื่อรักษาความช้ืนในดิน  ค่าแรงงานเก็บ กก.ละ  6 บาท ใช้แรงงานประมาณ  
5 คน   ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ 747  บาท ในปีแรกของการลงทุน   การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทย
สด เดือน ม.ค.- มี.ค.   ผลผลิตพริกไทย (ปี 2554) ไดผ้ลผลิตสด 1,500 กิโลกรัม 

5. นางขวัญเรือน จันทสิทธ์ิ บา้นเลขท่ี 9/3 หมู่ 11 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  ปลูกพริกไทยมา 
12 ปี  จ  านวน 1,500 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวท่ีราบเชิงเขาใชน้ ้าจากบ่อบาดาลใหน้ ้ า
แบบระบบสปริงเกอร์  สภาพสวนอยู่บนเขาติดสวนรายอ่ืน ได้พนัธ์ุพริกไทยมาจาก ต.ร าพนั อ.ท่าใหม่  
จ.จนัทบุรี  การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 ,24-24-8 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง จ  านวน 5 คร้ัง/
ปี  ปัญหาดา้นโรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทย  โรคราน ้ าคา้ง   โรคราก ามะหยีใ่นฤดูแลง้ เกษตรกรใชส้าร
ป้องกันก าจัดโรค ได้แก่ เมทาแลกซิล และคาร์เบ็นดาซิมฉีดพ่น และใช้เช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma 
harzianum  ปัญหาดา้นแมลง พบเพล้ียแป้ง เพล้ียหอยเกล็ด (เพล้ียนาสาร)  หนอนไถดอกพริกไทย  เกษตรกร
ใช้สารป้องกนัก าจดั ไดแ้ก่ ไทอะมีโธแซม+แลมป์ดาไซฮาโลทริน,บูราเคป+ เซฟวิน,แมนโคเซบ+ไทโอฟา
เนทเมทิล ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมม็อกโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแลง้ใช้วิธีการตดัหญา้เพื่อรักษา
ความช้ืนในดิน ค่าแรงงานเก็บ กก.ละ  6 บาท ใชแ้รงงานประมาณ 5 คน ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ 599 
บาท ในปีแรกของการลงทุน การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทยสด เดือน ม.ค.- มี.ค.  ผลผลิตพริกไทย  
(ปี 2554) ไดผ้ลผลิตสด 2,000 กิโลกรัม   



6. นางคนึง รัตนาธรรม  บ้านเลขท่ี 78 หมู่ 15 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  ปลูกพริกไทย
ประมาณ 15  ปี  จ  านวน 6,000 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วนท่ีราบเชิงเขาใชน้ ้าจากบ่อเก็บ
น ้ าของตวัเองต่ท่อส่งน ้ าเขา้ในแปลงปลูกพริกไทย ให้น ้ า 3 วนัต่อคร้ัง สภาพสวนอยู่ติดสวนรายอ่ืน ไดพ้นัธ์ุ
พริกไทยจากเพื่อนเกษตรกร  การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16  อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อ 6,000 ค้าง  
ปีละ 2 คร้ัง ปุ๋ยอินทรีย ์หลงัการเก็บเก่ียว  ปัญหาดา้นโรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทยเกษตรกรใช้สาร
ป้องกันก าจดั ได้แก่ แมนโคเซบ และเมทาแลกซิล  โรคราก ามะหยี่ และโรคราสีชมพู เกษตรกรใช้สาร
บาซิลลสัซบัทิลิสในการป้องกนัก าจดั  ปัญหาดา้นแมลง พบเพล้ียแป้ง หนอนไถดอกพริกไทยเกษตรกรใชส้าร
ไดโดรโทฟอสในการป้องกนัก าจดั  ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมมอ็กโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแลง้ใช้
วิธีการตดัหญ้าเพื่อรักษาความช้ืนในดิน  ค่าแรงงานเก็บ กิโลกรัมละ  5 บาท ใช้แรงงานประมาณ 10 คน 
ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ 647 บาท ในปีแรกของการลงทุน  การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทยสด 
เดือน ม.ค.- มี.ค.  ผลผลิตพริกไทย  (ปี 2554)  พริกไทยสด 4,000 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ 100 บาท 
พริกไทยด า 1,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท 

7. นายไพบูลย์ รัตนาธรรม บา้นเลขท่ี 178 หมู่ 15 ต.สองพี่นอ้ง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  ปลูกพริกไทยมา 
12 ปี  จ  านวน 1,500 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วนใช้น ้ าจากบ่อขุดเองโดยต่อท่อน ้ าเขา้
แปลงปลูกพริกไทย ใหน้ ้ าคร้ังละ 30 นาที  3 วนัต่อคร้ัง สภาพสวนติดกบัชุมชนไดพ้นัธ์ุพริกไทยมาจาก เพื่อน
เกษตรกร การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง จ  านวน 3 คร้ัง/ปี และใช้
ฮิวมิค เพื่อเรียกรากของพริกไทย ปัญหาดา้นโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย และโรคราก ามะหยี่ เกษตรกร
ใช้สารป้องกันก าจดัโรคคาร์เบนดาซิม  ปัญหาด้านแมลง  หนอนไถดอก, แมลงนูน กัดกินใบพริกไทย 
เกษตรกรใชส้ารแลนเนทในการป้องกนัก าจดั   ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมม็อกโซน ช่วงฤดูฝน 
ฤดูแลง้ใชว้ิธีการตดัหญา้เพื่อรักษาความช้ืนในดิน  ค่าแรงงานเก็บ กิโลกรัมละ  5 บาท ใชแ้รงงานประมาณ 8 
คน   ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ  533  บาท ในปีแรกของการลงทุน  การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทย
สด เดือน ม.ค.- มี .ค.  ผลผลิตพริกไทย  (ปี  2554)  พริกไทยสด 20,000 กิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  
70 บาท  พริกไทยด า 4,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 270 บาท 

8. นายวังทอง บุญเฒ่า บา้นเลขท่ี 4/2 หมู่ 1 บา้นส้ิว ต.สองพี่นอ้ง อ.ท่าใหม่ จ. จนัทบุรี ปลูกพริกไทย 
จ านวน 1,000 คา้ง อายุ 7 ปี ระยะปลูก 2x2 เมตรลกัษณะดินเป็นดินร่วนใช้น ้ าจากบ่อขุดเองให้น ้ าแบบระบบ
สปริงเกอร์คร้ังละ 1 ชั่วโมง 2 วนัต่อคร้ัง สภาพสวนติดกบัชุมชนได้พนัธ์ุพริกไทยมาจาก เพื่อนเกษตรกร  
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง จ  านวน 3 คร้ัง/ปี และใชฮิ้วมิค เพื่อ
เรียกรากของพริกไทย   ปัญหาด้านโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย และโรคราก ามะหยี่ เกษตรกรใช้สาร
ป้องกนัก าจดัโรคคาร์เบนดาซิม   ปัญหาดา้นแมลง  หนอนไถดอก, แมลงนูน กดักินใบพริกไทย เกษตรกรใช้
สารแลนเนทในการป้องกนัก าจดั   ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมม็อกโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแลง้ใช้
วิธีการตดัหญ้าและถอนหญา้รอบโคนตน้ เพื่อรักษาความช้ืนในดิน  ค่าแรงงานเก็บ กิโลกรัมละ  5 บาท ใช้
แรงงานประมาณ 8 คน  ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ   596  บาท ในปีแรกของการลงทุน  การเก็บเก่ียว เร่ิม
เก็บเก่ียวพริกไทยสด เดือน ม.ค.- มี.ค.  ผลผลิตพริกไทย (ปี 2554) พริกไทยด า 1,200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัม
ละ 250 บาท 



9. นางกุลพัชสรณ์  เหมรักษ์ บา้นเลขท่ี 10/1 หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  ปลูกพริกไทย 
จ านวน 3,000 คา้ง อายุ ตน้ 8 ปี ระยะปลูก 2x2 เมตรลกัษณะดินเป็นดินร่วนใชน้ ้ าจากคลองชลประทานให้น ้ า
แบบระบบสปริงเกอร์คร้ังละ 1 ชัว่โมง สัปดาห์ละคร้ัง สภาพสวนติดกบัสวนผลไม ้ซ้ือพนัธ์ุพริกไทยมาจาก
เพื่อนเกษตรกร การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16,24-24-8 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง จ  านวน 3 
คร้ัง/ปี  ปัญหาด้านโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย เกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดโรคเมทาแลกซิล  
โรคแอนแทรคโนส,โรคใบจุด เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดัโรคมนโคเซบ  ปัญหาดา้นแมลง  หนอนไถดอก, 
เพล้ียแป้ง,เพล้ียหอยเกล็ด เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดั คลอไพรีฟอส พ่นเดือนละ 2 คร้ัง  ปัญหาดา้นวชัพืช 
พ่นสารก าจดัวชัพืชกรัมม็อกโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแลง้ใช้วิธีการตดัหญา้และถอนหญา้รอบโคนตน้ เพื่อรักษา
ความช้ืนในดิน  ค่าแรงงานเก็บ กิโลกรัมละ 5 บาท ใช้แรงงานประมาณ 10 คน  ต้นทุนการผลิตต่อค้าง 
ประมาณ   597  บาท ในปีแรกของการลงทุน   การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทยสด เดือน ม.ค.- มี.ค. ผลผลิต
พริกไทย (ปี 2554) พริกไทยด า 3,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 270 บาท พริกไทยขาว 2,000 กิโลกรัม ราคา
กิโลกรัม 290 บาท 

10. นายอาทร โชคพิพัฒน์อนันต์ บ้านเลขท่ี 14/3 หฒู่ 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  ปลูก
พริกไทยพนัธ์ุซีลอน อายุตน้ 8 ปี จ  านวน 3,000 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วนใชน้ ้ าจากบ่อ
เก็บน ้ าขุดเองให้น ้ าแบบระบบสปริงเกอร์คร้ังละ 1 ชั่วโมง 2 วนัต่อคร้ัง สภาพสวนติดกบัชุมชน ซ้ือพนัธ์ุ
พริกไทยมาจากเพื่อนเกษตรกร การใส่ปุ๋ย และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง เดือนละคร้ัง และ
ใส่ปุ๋ยอินทรียปี์ละ 2 คร้ัง  ปัญหาดา้นโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย และโรคแอนแทรคโนส เกษตรกรใช้
สารป้องกนัก าจดัโรคเมทาแลกซิล,ริดโดมิล   ปัญหาด้านแมลง  หนอนไถดอก, เพล้ียแป้ง,เพล้ียหอยเกล็ด 
เกษตรกรใชส้ารป้องกนัก าจดั คลอไพรีฟอส,อิมิดาคลอพริด,แลนเนท   ปัญหาดา้นวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืช
กรัมม็อกโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแล้งใช้วิธีการตดัหญ้าและถอนหญ้ารอบโคนต้น  เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 
ค่าแรงงานเก็บ กิโลกรัมละ 5 บาท ใชแ้รงงานประมาณ 4 คน   ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ   675  บาท ใน
ปีแรกของการลงทุน  การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทยสด เดือน ม.ค.- มี.ค. ผลผลิตพริกไทย ปี 2554 จ  านวน 
20,000 กิโลกรัม ขายไดร้าคา 100 บาท ต่อกิโลกรัม 

11. นายไหล ธารน ้าใส  บ้านเลขท่ี7 หมู่ 7 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี ปลูกพริกไทยพนัธ์ุ
มาเลเซีย ซีลอน จ านวน 3,000 คา้ง ระยะปลูก 2x2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียวใชน้ ้ าจากบ่อเก็บน ้ า
ของตนเอง ใหน้ ้ าแบบระบบสปริงเกอร์คร้ังละ 1 ชัว่โมง 2 วนัต่อคร้ัง สภาพสวนติดกบัสวนยางพารา ซ้ือพนัธ์ุ
พริกไทยมาจากเพื่อนเกษตรกร  การใส่ปุ๋ย และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 อตัรา 200 กรัมต่อคา้ง เดือนละคร้ัง ปุ๋ย
น ้า และใส่ปุ๋ยอินทรียปี์ละคร้ัง ปัญหาดา้นโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย และโรคแอนแทรคโนส เกษตรกร
ใช้สารป้องกนัก าจดัโรคเมทาแลกซิล,คาร์เบนดาซิม  ปัญหาดา้นแมลง  หนอนไถดอก, เพล้ียแป้ง,เพล้ียหอย
เกล็ด เกษตรกรใช้สารป้องกนัก าจดั คลอไพรีฟอส,อิมิดาคลอพริด  ปัญหาด้านวชัพืช พ่นสารก าจดัวชัพืช
กรัมม็อกโซน ช่วงฤดูฝน ฤดูแล้งใช้วิธีการตดัหญ้าและถอนหญ้ารอบโคนต้น เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 
ค่าแรงงานเก็บ กิโลกรัมละ 5 บาท ใชแ้รงงานประมาณ 10 คน  ตน้ทุนการผลิตต่อคา้ง ประมาณ 622  บาท ใน
ปีแรกของการลงทุน  การเก็บเก่ียว เร่ิมเก็บเก่ียวพริกไทยสด เดือน ม.ค.- มี.ค.ผลผลิตพริกไทย ปี 2554 จ านวน 
9,000 กิโลกรัม ขายไดร้าคา 100 บาท ต่อกิโลกรัม 

 



ตารางสรุปต้นทุนการผลติพริกไทยของเกษตรกรในแต่ละราย 
เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซีลอน ในพืน้ที่  อ. นครไทย  จ.พษิณุโลก 

 ส ารวจเม่ือเดือน  กุมพาพนัธ์ - กรกฎาคม  2555 

 

เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยพนัธ์ุซีลอน ในพืน้ที่ จ.ระยอง  จันทบุรี และ จ.ตราด      

 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ นามสกุล 
ค่าเฉลีย่ต่อไร่ 

ต้นทุน ขายผลติได้ ขาดทุน (รวม 3 ปี ) ก าไร  (ปีที ่4 ) 

1 นางเกสร  มัน่ทรัพย ์ 128,344 79,980 60.47% 74.71% 
2 นางชูศรี  กุลรอด 191,705 128,000 49.77% 77.56% 
3 นายประนอม  ตม้กล่ิน 156,925 100,000 56.93% 83.72% 
4 นายเอกสิทธ์ิ  ด าแดง 163,657 126,000 23.01% 88.65% 
5 นายผดุง  แพพว่ง 162,960 105,000 55.20% 87.95% 
6 นายสมนึก มีเนตรข า 193,054 125,000 54.44% 77.89% 
7 นางเกสร  บุญรอด 175,040 108,000 38.30% 43.98% 
8 นางกุศล  ยิม้ยวล  147,150 120,000 18.45% 63.03% 
9 นางบวัทอง  กลัน่ใจ 253,720 170,000 33.00% 92.41% 

10 นางสังวาลย ์ ศรีสวสัด์ิ 166,400 84,000 98.10% 50.55% 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ นามสกุล 
ค่าเฉลีย่ต่อไร่ 

ต้นทุน ขายผลติได้ ขาดทุน (รวม 3 ปี ) ก าไร  (ปีที ่4 ) 

1 นายชยัยศ  พิมานวงศ ์ 258,650 180,000 43.69 73.41 
2 นายบุญชู  หวานเสนาะ 237,000 126,000 8888..0099  78.07 
3 นายไพบูลย ์รัตนาธรรม 249,900 150,000 66.60 75.91 
4 นายวนัชยั  รัตนาธรรม 298,600 165,000 80.97 53.29 
5 นางสุชานาค  ศรีคงรักษ ์ 239,650 150,000 59.77 53.26 
6 น.ส.วรลกัษณ์  ศรีคงรักษ ์ 258,770 129,240 100.22 62.69 
7 นางขวญัเรือน ศรีคงรักษ ์ 213,200 150,000 42.13 59.09 
8 นายวงัทอง  บุญเฒ่า 238,540 132,000 80.71 35.45 
9 นายอาทร โชคพิพฒัน์อนนัต ์ 238,870 120,000 99.06 62.35 

10 นางกุลพสัสรณ์ เหมรักษ ์ 270,090 180,000 50.05 78.94 
11 นายไหล     ธารน ้าใส 248,600 160,000 35.64 53.75 



ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการผลติพริกไทยต่อไร่ 
 

เกษตรกรรายที่ 
จ.พษิณุโลก จ.จันทบุรี ระยองและตราด 

ต้นทุน/ค้าง รายได้/ค้าง ต้นทุน/ค้าง รายได้/ค้าง 

1 321 200 647 450 

2 479 320 593 315 

3 392 250 625 375 

4 409 315 747 413 

5 407 263 599 375 

6 483 313 647 323 

7 438 270 533 375 

8 368 300 596 330 

9 634 425 597 300 

10 416 210 675 450 

11 - - 622 400 

เฉลีย่ 435 286 569 337 

 
สรุปผลการทดลอง 

 การส ารวจสภาพแปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกรในจงัหวดัพิษณุโลก จนัทบุรี  ระยองและตราด ใน
ปี 2554-2555  จ  านวน 21 ราย  พบว่าพื้นท่ีปลูกพริกไทยลดลง เน่ืองจากพบปัญหาต่างๆ มาก เช่น แปลงปลูก
พริกไทย จ.จนัทบุรี พบปัญหาดินเส่ือมโทรม เน่ืองจากปลูกพริกไทยมามากกวา่ 15 ปี  ปัญหาการเกิดโรคราก
เน่าโคนเน่าระบาด ท าให้ต้นพริกไทยแห้งตายจ านวนมาก  และโรคท่ี เกิดจากเช้ือราอ่ืนๆ เช่นโรค 
แอนแทรคโนส โรคราก ามะหยี ่ ปัญหาดา้นแมลงศตัรูพริกไทยระบาดช่วงตน้ฝน-ตน้หนาว เช่นหนอนเจาะเถา
และมวนปีกแกว้ ท าให้ผลผลิตเสียหายและลดลง   ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง รายไดต้  ่า ขายไม่ราคา  ปัญหา
แรงงาน เช่นค่าแรงแพง หายาก   ปัญหาแหล่งน ้ า   เน่ืองจากพื้นท่ีสูงตอ้งอาศยัแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือน ้ าฝน
เป็นส่วนใหญ่ปัญหาการขนส่งไม่สะดวก เพราะ พ.ท.เป็นภูเขาในช่วงฤดูฝนข้ึน-ลงล าบาก  ปัญหาราคาผลผลิต
ตกต ่า ช่วงผลผลิตออกมาก ๆ ราคา 50 บาท และราคาแพงเดือน เมษายน  ราคากก.ละ 200 บาท   

 อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่ตน้ทุนการผลิตพริกไทยของเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรีสูงกวา่เกษตรกรท่ีปลูก
พริกไทยในจงัหวดัพิษณุโลก เฉล่ีย  569  , 435 บาทต่อคา้ง  หรือคิดเป็น  19.13  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดบั แต่
รายได้จะดีกว่าเกษตรกรท่ีปลูกพริกไทยจังหวดัพิษณุโลกเฉล่ีย 377 ,286 บาทต่อค้าง หรือคิดเป็น 12.27  
เปอร์เซ็นต์  ต้นทุนท่ีท าให้การผลิตพริกไทยมีต้นทุนท่ีสูงข้ึน คือ ต้นทุนผนัแปร ได้แก่ เสาค้างพริกไทย  
ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจดัแมลงศตัรูพืช  ฮอร์โมน   ค่าแรงงานดูแลรักษาแปลงพริกไทย และค่าไฟ ค่าน ้ ามนั  ฯลฯ 



ตามล าดบั  ขอ้เสนอแนะควรลดตน้ทุน เช่นค่าปุ๋ยเคมี  สารเคมี  หนัไปใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยชีวภาพ  และสารสกดั
จากสมุนไพรแทนสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพริกไทย  เพื่อปลอดภยัตวัเกษตรกร และผูบ้ริโภคทัว่ๆไป  
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ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพริกไทย 
โรคทีส่ าคัญ โรคท่ีพบและท าความเสียหายใหก้บัตน้พริกไทยตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ 

โรครากเน่า  เกิดจากเช้ือรา  อาการระยะแรกเถาจะเห่ียวในเปล่ียนเป็นสีเหลืองและร่วง  ต่อมาปราง(ก่ิง
แขนง)เร่ิมหลุดเป็นข้อๆตั้ งแต่โคนต้นถึงยอดขั้ วก่ิงเป็นสี เหลืองและด า  ส่วนรากเน่าด าและมีกล่ิน
เหม็น  ป้องกันโดยอย่าให้น ้ าขังในฤดูฝนเผาท าลายต้นท่ีเป็นโรค  และฉีดพ่นด้วยฟอสอีทิลอลูมิเนียม 
820%WP และฟอสฟอริค แอซิด 40%L  

โรครากขาว เกิดจากเช้ือรา  ใบเหลืองและร่วง  พบเส้นใยสีขาวปกคลุมท่ีรากบางส่วน  ป้องกนัโดยเผา
ท าลายส่วนท่ีเป็นโรคเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด  ถา้ระบาดรุนแรงใชค้วนิโตซีน 24%EC ผสมน ้ าราดหรือฉีด
พน่  

โรคราเห็ดพริกไทย  เกิดจากเช้ือราเป็นเส้นใยสีขาวเจริญบนผิวเปลือกของล าตน้  ก่ิง  และใตใ้บ  ท า
ให้ล าตน้  ก่ิงใบ  แห้ง  และตายได ้ ป้องกนัโดยอยา่ให้น ้ าท่วมขงัตดัแต่งก่ิงให้โปร่ง  และดว้ยคอปเปอร์ออกซี
คลอไรด ์85%WP  

โรคแอนแทรกโนส เกิดจากเช้ือรา  ท าลายส่วนใบของพริกไทย เกิดเป็นจุดวงกลมสีน ้ าตาลด าหรือสี
ด า  ผวิเป็นเงามนั  รอบจุดเป็นสีเหลือง  ตรงกลางแผลมีลกัษณะเป็นวงสีน ้ าตาลด าเรียงซ้อนกนัเหมือนวงปีของ
เน้ือไม ้ ถา้เป็นรุนแรงอาจท าให้ตายไดป้้องกนัโดยตดัแต่งก่ิงและเก็บไปเผาท าลาย  พน่ดว้ยเบนโนมิล 50%WP 
หรือแมนโคเซบ 80%WP หรือคาร์เบนดาซิม 50%WVF  

โรครากปม  เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม  เขา้ท าลายท่ีรากฝอย เกิดเป็นปมเห็นไดช้ดัเจนนอกจากน้ีท า
ให้ผนงัเซลล์เป็นแผล เป็นสาเหตุให้โรคอ่ืนๆเขา้ร่วมท าลายไดง่้าย  ป้องกนัโดยคลุมดินกน้หลุมก่อนปลูกดว้ย
คาร์โบพูราน 3%G หรือพีนามีฟอส 40%G. และโรยรอบทรงพุม่ในช่วงฤดูฝน  
 

แมลงทีส่ าคัญ  
มวนแก้ว  วางไข่เป็นกลุ่ม  ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดน ้ าเล้ียงจากช่อดอก  ท าให้ช่อดอกแห้งเป็นสี

น ้ าตาล  ไม่ติดเมล็ด  ผลผลิตลดลง  ป้องกันโดยการเก็บตวัอ่อนเผาท าลาย  ถ้าระบาดรุนแรงฉีดพ่นด้วย   
มาลาไธออน50%EC 

ด้วงงวงเจาะเถาพริกไทย ตวัอ่อนเจาะท าลายเถาพริกไทย  ท าให้เถาแห้งตายส่วนตวัเต็มวยัจะกดักิน
ใบและผลพริกไทย  ป้องกนัโดยเผาท าลาย  เถาพริกไทยท่ีพบรอยเจาะของหนอนดว้งงวง  ถา้ระบาดรุนแรงฉีด
พน่ดว้ย คาร์บาริล 85%WP  

เพลี้ยแป้ง  เป็นแมลงศตัรูพริกไทยท่ีส าคญัเพราะจะติดไปกับผลผลิตพริกไทยอ่อนสดท่ีส่งออก
ต่างประเทศได้  ตัวเต็มวยัดูดน ้ าเล้ียงจากช่อดอก   ใบ   และเถาพริกไทย   เพล้ียแป้งจะขับถ่ายมูลเป็น
น ้ าหวาน  จึงพบว่ามดเป็นตวัพาเพล้ียแป้งไปปล่อยยงัส่วนต่างของตน้พืช  ป้องกนัโดยฉีดพ่นดว้ยคาร์บาริล 
85%WP  อตัรา 50 กรัม/น ้า 20 ลิตร  

เพลีย้อ่อน  ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินน ้ าเล้ียงบริเวณยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน  ท าให้
ใบและยอดแคระแกรน  บิดงอ  ไม่ติดเมล็ด  ป้องกนัโดยเก็บท าลาย  หรือฉีดพน่ดว้ยมาลาไธออน 57%EC  
 



 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


