
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาพริก 
2. โครงการวิจัย       : การศึกษาโครงสร้างการผลิต การตลาดพริกและผลิตภัณฑ์ 
3. ช่ือการทดลอง     : การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของซอสพริกในจังหวัดสุโขทัย 
 ชื่อการทดลอง      : Supply chain of processing chili production in Sukhothai province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง : วิลาวณัย์ ใคร่ครวญ1 
      ผู้ร่วมงาน       : อุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว1 สุภาภรณ์ สาชาติ1  จิดาภา สุภาผล1  
                           เพ็ญจนัทร์ สุทธานุกูล1  รักชัย คุรุบรรเจิดจิต2  นรินทร์ พูลเพิ่ม3 

5. บทคัดย่อ 
ศึกษาห่วงโซ่อุปทาน การผลิตพริก เพ่ือหาแนวทางในการวิจัยเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพริก

เพ่ือท าซอสพริกในจังหวัดสุโขทัยในปี 2556 โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกและผู้รวบรวมพริก ใน  4 อ าเภอที่
มีการปลูกพริกส าหรับท าซอสพริก  จ านวน 38 ราย  โรงงานผู้ผลิตซอสพริก 1 โรงงาน จากการส ารวจเกษตรกร
ส่วนใหญ่ปลูกพริกระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากเก่ียวข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่
ส าหรับปลูกพริก 2-4 ไร่ต่อราย และมีอายุระหว่าง 46-60 ปี พันธุ์ที่ปลูกถูกก าหนดโดยผู้รวบรวมและโรงงานผลิต
ซอสพริก  โดยพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุด คือ พันธุ์แม่ปิง 8000  รองลงมาคือ พันธุ์เขียวมณี 26 และหยกสยาม  แปลง
ของเกษตรกรที่มีการท าสัญญากับผู้รวบรวมจะเก็บเกี่ยวเมื่อพริกสุกสีแดงเพียงอย่างเดียว  หลังการเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะบรรจุผลผลิตพริกในถุงตาข่ายขนาด 15 กิโลกรัม ราคาผลผลิตมีการประกันราคาทีกิโลกรัม
ละ 12-15 บาท ผลผลิตจะถูกส่งถึงโรงงานภายใน 12 ชั่วโมง  โดยมีต้นทุนในการผลิตไร่ละ 20,425 บาท ปัญหา
ในการผลิตของเกษตรกรคือปัญหาการเข้าท าลายของโรคและแมลง ราคาผลผลิตต่ า การขาดแคลนแรงงาน และ
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวสูงโดยจากต้นทุนทั้งหมดเป็นต้นทุนในการจ้างแรงงานส าหรับการเก็บเกี่ยวร้อยละ 59 
ขณะที่ความต้องการของโรงงานซอสพริก ต้องการพริกที่มีความเผ็ดน้อย และต้องการผลผลิตพริกที่เป็นวัตถุดิบ
สามารถตรวจสอบที่มาย้อนกลับได้ 

 
1 สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 
2 สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
3 สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

 
6. ค าน า 

พริกเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นพืชวัฒนธรรมของประเทศไทย สามารถปลูก
ได้ในทุกภาคของประเทศไทย มีความหลากหลายของชนิดและพันธุ์ รวมถึงแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับชนิด
ของอาหารละรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนั้นพริกและผลิตภัณฑ์พริกของประเทศไทยถือว่ามี

 



เอกลักษณ์    มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ แต่การผลิตพริกก็ยังมีปัญหา
เกิดขึ้นเสมอ บางปีผลผลิตล้นตลาด บางปีผลผลิตไม่เพียงพอ ท าให้เกิดการลักลอบน าเข้า เกิดการปนเปื้อนของ
โลหะหนัก (สีสังเคราะห์) สารพิษตกค้างในผลผลิตส่งออก ส าหรับผลิตภัณฑ์พริกที่สร้างมูลค่า และต้องใช้วัตถุดิบ
พริกจ านวนมาก 3 อันดับแรก คือ ซอสพริก พริกแกง และพริกป่น ส าพรับซอสพริก มีการผลิตทั้งใช้ในประเทศ
และส่งออกไปต่างประเทศ สร้างมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม แต่
ปัจจุบันยังมีปัญหาในกระบวนการผลิตพริกเพ่ือการแปรรูป ทั้งๆที่พริกเป็นพืชล้มลุก ปลูกได้ทุกภาค มีการบริโภค
กันมากเพราะอาหารไทยเกือบทุกชนิดจะต้องมีพริกเป็นส่วนประกอบเสมอ เหตุใดยังเกิดปัญหาด้านการผลิตกับ
พริกดังที่เป็นปัญหาพริกล้นตลาดในปี 2554 การแก้ปัญหาให้ตรงจุดต้องเชื่อมโยงทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
โดยที่พริกเป็นที่มีโครงสร้างการผลิต การตลาดแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหาจึงเริ่มจาก
การศึกษาข้อมูลเป็นพ้ืนที่ จากนั้นจึงจะสามารถเชื่อมโยงแต่ละจุดเข้าหากันจนเป็นการจัดการโดยภาครวม โดย
จังหวัดสุโขทัยเป็นหนึ่งในสามของจังหวัดที่มีการปลูกพริกเพ่ือส่งโรงงานผลิตซอสพริกมากที่สุด การศึกษาห่วงโซ่
อุปทานการผลิตพริกส าหรับท าซอสพริกจึงได้ด าเนินการที่จังหวัดสุโขทัยในปี 2556 

 
7. วิธีการด าเนินการ 
 วิธีการ 

• รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง 

• สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตั้งแต่แปลงจนถึงโรงงานผลิตซอสพริก 

• เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลทุติยภูมิ 

• น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สถิติและสังเคราะห์ 
          บันทึกข้อมูล 

• ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร  

• ข้อมูลกระบวนการตั้งแต่ การผลิต การรวบรวม การขนส่ง ปัญหาในการผลิต และความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ    

 เวลาและสถานที่  
      เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2557  
      ที่จังหวัดสุโขทัย (อ าเภอเมือง อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอกงไกรลาศ) 
 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากสถิติของส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปี 2552-2555 อ าเภอเมือง อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอศรี
ส าโรง และอ าเภอกงไกรลาศ มีการปลูกพริกใหญ่มากท่ีสุด และพริกใหญ่เกือบทั้งหมดจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
โรงงานผลิตซอสพริก เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะกับการผลิตพริก ประกอบกับเกษตรกรมีทักษะในการปลูก
พริกมานาน มีความขยัน กระตือรือร้นที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีวินัย โดยพ้ืนที่ปลูก และปริมาณผลผลิตพริก



แสดงไว้ใน ภาพที่ 1 และจากแบบรายงานฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุโขทัยรายงานว่าในปี 2555 มีเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับพริกชี้ฟ้า 
จ านวน 62 ราย เป็นเกษตรกรในอ าเภอเมือง อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอกงไกรลาศ 33, 7, 9, และ 
14 ราย ตามล าดับ จึงได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายใน 4 อ าเภอดังกล่าว แล้วสัมภาษณ์เกษตรที่มีพ้ืนที่ปลูกจริงในปี 
2556 ได้เกษตรกร จากอ าเภอเมือง 9 ราย อ าเภอคีรีมาศ 3 ราย อ าเภอศรีส าโรง 15  และอ าเภอกงไกรลาศ 11 
ราย และในจ านวนนี้มีเกษตรกรที่เป็นทั้งผู้ปลูกและผู้รวบรวมด้วย 3 ราย อยู่ในอ าเภอเมือง 2 ราย และอ าเภอศรี
ส าโรง 1 ราย และเป็นผู้รวบรวมแต่ไม่ได้ปลูกพริก 1 รายอยู่ในอ าเภอศรีส าโรง 

         
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ปลูก และปริมาณผลผลิตพริกใน 4 อ าเภอของ จังหวัดสุโขทัย ในปี 2552-2553 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 20 คน หญิง 18 คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 63 
โดยช่วงระหว่าง 56-60 ปี มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 84 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 3 ไม่ได้
ศึกษา และร้อยละ 3 เท่านั้นจบระดับปริญญาตรี ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และบางส่วนไม่กล้าเสี่ยง
ที่จะทดลอง ได้แต่ปฏิบัติแบบเดิม (ตารางท่ี 1) 
 ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

ตัวแปร จ านวน (ราย) คิดเป็น % 
เพศ   

หญิง 21 55 
ชาย 17 45 

อายุ   
30-40 ปี 4 11 
41-50 ปี 14 36 
51-60 ปี 16 42 
มากกว่า 60 ปี 4 11 

การศึกษา   
ปริญญา(ตรี) 1 3 
มัธยมศึกษา 4 11 
ประถมศึกษา 32 84 



ต่ ากว่าประถมศึกษา 1 3 
ข้อมูลด้านการผลิต 
สถานภาพแรงงานด้านการเกษตร 
   ในแต่ละครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 1-6 คน  ร้อยละ 68 มีสมาชิกเพียง 2 คน ขณะที่แรงงาน
ภาคเกษตร มีไม่เกิน 4 คนในแต่ละครอบครัว ร้อยละ 76 มีเพียง 2 คนที่ท าการเกษตรอยู่ ท าให้ ในบางช่วงของ
การผลิตต้องมีการจ้างแรงงาน อย่างน้อย 3-5 คนต่อวัน (บางครั้งอาจถึง 15 คนต่อครั้ง) ซึ่งต้องเป็นแรงงานที่มี
ทักษะเฉพาะ โดยเกษตรกรเกือบทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์จ้างในราคา 200-250 บาทต่อวัน ช่วงเวลาที่ต้องใช้แรงงาน
มากที่สุดคือช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส าหรับพ้ืนที่ส าหรับการผลิตพริกมีตั้งแต่ 1-7 ไร่ โดยร้อยละ 42 ใช้พ้ืนที่
ส าหรับปลูกพริกเพียง 2 ไร่ พ้ืนที่เหลือนอกจากนี้จะปลูกพืชอ่ืน หรือปล่อยว่างไว้ เนื่องจากเกษตรเหล่านี้ปลูกพริก
มานานและทราบว่าหากปลูกพริกในพ้ืนที่มากกว่านี้จะท าให้การลงทุนไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทน เนื่องจากพริก
โดยเฉพาะพริกใหญ่เป็นพืชที่ต้องดูแลเอาใจใส่และมีการจัดการที่ดี และหากปลูกมากเกินไปจะเกิดปัญหาเรื่องการ
เก็บเกี่ยว (วีระและคณะ,2555)  เพราะทุกรายจะปลูกพริกพร้อมๆกัน ผลผลิตจะออกมาพร้อมกันแล้วต้องแย่งจ้าง
แรงงานเพ่ือการเก็บเกี่ยว ซึ่งหากเป็นช่วงต้นฤดูอาจมีปัญหาไม่มากเพราะพริกมีจ านวนน้อย ผลขนาดใหญ่เก็บง่าย 
แรงงานชอบ แต่เมื่อถึงช่วงกลางฤดูผลจะค่อยๆเล็กลง และมีผู้จ้างมากรายขึ้นท าให้แรงงานเริ่มเกี่ยงราคา  (ตาราง
ที่ 2) 
 ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ตัวแปร จ านวน (ราย) คิดเป็น % 
แรงงานภาคเกษตร   

1 คน 2 5 
2 คน 29 76 
3 คน 5 13 
4 คน 2 5 

พ้ืนที่ปลูกพริกเฉลี่ย (ไร่)   
1 2 5 
2 16 42 
3 7 18 
4 9 24 
มากกว่า 5 4 11 

ข้อมูลด้านการผลิตพริก 
 เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพริกระหว่างเดือน ตุลาคม โดยการเพาะกล้าตั้งแต่เดือนกันยายน  และเก็บ
เกี่ยวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยพันธุ์พริกที่ปลูกส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกตามที่ผู้รวบรวม
ก าหนด มีหลายรายที่ผู้รวบรวมจะเป็นผู้น าเมล็ดพันธุ์ มาให้เกษตรกร พร้อมการให้ค าแนะน าเรื่องการจัดการและ



การป้องกันก าจัดศัตรูพืช พันธุ์ที่เกษตรกรยอมรับมักจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี เก็บ
เกี่ยวได้ง่ายด้วย ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรที่สุโขทัยใน 4 อ าเภอปลูกเพ่ือส่งโรงงานซอสพริกในจากการส ารวจในปี 2556 
คือพันธุ์แม่ปิง8000 (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นพันธุ์พริกใหญ่ลูกผสมที่ให้ผลผลิตดี สีแดงสดใส แต่มีข้อเสีย
เล็กน้อย คือพันธุ์นี้ยังมีรสเผ็ดมากเกินไปส าหรับการท าซอสพริก (กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน , 
2557) หากน าไปผลิตซอสพริกอาจต้องเพ่ิมผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือพริกแดงพันธุ์อ่ืนๆเพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้ได้รสชาติตาม
ต้องการ ส่วนพันธุ์อ่ืนที่มีการปลูกได้แก่พันธุ์เขียวมณี26 หยกสยามหยกสวรรค์ มณีมรกต เกร็ดมณี และตะวันแดง 
ในช่วงการปลูกและดูแลรักษาก่อนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะใช้แรงงานภายในครอบครัว มีการดูแลรักษาอย่างดี 
ด้านการจัดการเกษตรกรที่มีก าลังในการลงทุนสูงจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ และ
บริษัทเอกชนมาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของตนเอง เช่นในบางรายต้องการจะเปลี่ยนจากการให้น้ าตามร่องเป็น
การให้น้ าแบบหยด และมีการคลุมแปลงด้วยพลาสติกสีด าเงินเหมือนแปลงเพ่ือนบ้าน (แต่ยังขาดเงินทุน) เพราะ
ทราบว่าการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วจะช่วยเพ่ิมผลผลิตได้มากกว่าเดิมมากกว่า 2 เท่า และช่วยลดแรงงานในการ
ก าจดัวัชพืชด้วย และยังอาจช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อบางเชื้อในดินเข้าท าลายผลพริกอีกด้วย 

                   
                                       ก.                                              ข. 

ภาพที่ 2 แปลงปลูกพริกที่อ าเภอศรีส าโรง 
ก. การเก็บเกี่ยวพริกผลสุก ข. พริกพันธุ์แม่ปิง 

 ตารางที่ 3 พันธุ์พริกที่ปลูก เพ่ือส่งโรงงานพริกซอส และจ าหน่ายทั่วไป 
พันธุ์ จ านวน (ราย) คิดเป็น % 

เก็จมณี 6 16 
เขียวมณี 6 16 
มณีมรกต 5 13 
หยกสยาม 4 11 
แม่ปิง 17 45 

 
การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
  เมื่อพริกถึงระยะที่เก็บเกี่ยวได้เกษตรกรจะมีการเก็บเกี่ยวพริก 2 รูปแบบ แบบแรก หากเกษตรกรไม่ได้มี
สัญญากับผู้รวบรวม พ่อค้าคนกลาง หรือโรงงานผลิต เกษตรกรบางรายจะเก็บเกี่ยวพริกผลแก่จัดแต่ยังไม่เปลี่ยนสี
ขายให้ผู้รวบรวมหรือพ่อค้าทั่วไป เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ โดยปกติแล้วผลผลิตพริกจะมีน้อย 



หากจ าหน่ายจะได้ราคาสูง เกษตรกรที่ปลูกก่อนก็จะมีรายได้มากขึ้น เหตุผลที่เกษตรกรทั่วไปไม่ปลูกแต่เนิ่นๆเป็น
เพราะตรงกับฤดูฝนที่พริกอาจถูกท าลายโดยเชื้อราได้ง่าย และอาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวในนา จึงยังเตรียมแปลง
ปลูกไม่ทัน แบบที่ 2 เกษตรกรโดยเฉพาะรายที่มีการท าสัญญากับผู้รวบรวมจะเก็บเก่ียวเฉพาะผลพริกสุกสีแดงโดย
เก็บเกี่ยวเมื่อพริกเริ่มเปลี่ยนสี ทุก 5-7 วันต่อครั้ง (ภาพที่ 2) จากนั้นเกษตรกรจะมีการจัดการผลผลิตในหลาย
รูปแบบ ทั้งบรรจุลงถุงพลาสติก แล้วน าไปยังจุดรวบรวม แล้วจึงท าการคัดแยก ก่อนเด็ดขั้วแล้วบรรจุในถุงตาข่าย
ไนลอนขนาด แบบที่ใส่กระสอบปุ๋ย แบบใส่กล่องกระดาษ หรือแบบที่ผู้รวบรวมมารับจากแปลงเกษตรกรเอง ซึ่ง
จะมีระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร โดยขนาดบรรจุ มีตั้งแต่ 10-20 กิโลกรัม ซึ่งขนาดที่เหมาะสมที่ท าให้ผลผลิตไม่
เสียหาย และคุ้มทุนมากท่ีสุด และนิยมปฏิบัติมากที่สุดในแหล่งปลูกในจังหวัดสุโขทัยคือ บรรจุในถุงตาข่ายไนลอน 
ขนาด 15 กิโลกรัม (ตารางที่ 4) โดยในเกษตรกรที่มีสัญญากับผู้รับซื้อจะมีการประกันราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 12-14 
บาท อย่างไรก็ตามเกษตรบางรายยังต้องการให้ได้ราคาประกันที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากจะท าให้คุ้มกับ
ต้นทุนการผลิต และมีทุนเก็บไว้ส าหรับการเพาะปลูกในฤดูถัดไป 
 ผลผลิตพริกที่บรรจุเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังโรงงานผลิตซอสพริกในระยะทางไม่เกิน 700 กิโลเมตร ซึ่ง
จะใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 ตารางที่ 4 รูปแบบและน้ าหนักการบรรจุผลผลิตพริก 

ภาชนะและน้ าหนัก จ านวน (ราย) คิดเป็น % 
ถุงตาข่าย 15 กก. 21 55 
ถุงตาข่าย 18-20 กก. 2 5 
ถุงตาข่าย 10 กก. 6 16 
ถุงพลาสติก 10 กก. 5 13 
ใส่กระสอบปุ๋ย 15-18 กก. 2 5 
กล่องกระดาษ 10 กก. 2 5 

  
 ตารางที่ 5 รูปแบบของภาชนะบรรจุผลผลิตพริก 

Type and weight of container % 
Nylon net bag 15 kg 55 
Nylon net bag 18-20 kg. 5 
Nylon net bag 10 kg. 16 
Plastic bag 10 kg. 13 



Used fertilizer plastic bag 15-18 
kg. 5 
Carton box 10 kg. 5 

ขั้นตอนการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรและผู้รวบรวมผลผลิต 
 การรวบรวมผลผลิตมีอย่างน้อย 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับการน าผลผลิตไปใช้ การก าหนดของผู้รวบรวมและ
ลูกค้าคนสุดท้าย และความพร้อมของเกษตรกร โดยแบบที่ 1 เกษตรกรจะเก็บผลผลิตพริกแดงจากแปลงทุก 7 วัน 
จากนั้นจะรวบรวมผลผลิตมายังจุดคัดบรรจุ แล้วคัดเกรดบรรจุใส่ถุงตาข่าย  แล้วชั่งน้ าหนักให้ได้ 15 กิโลกรัม เพ่ือ   
รอผู้รวบรวมมารับผลิต   แบบที่ 2  เพ่ือส่งออกประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรเก็บผลผลิตพริกแดงจากแปลง จากนั้นผู้
รวบรวมรับผลผลิตมายังจุดคัดบรรจุ แล้วคัดเกรดบรรจุใส่กล่อง ชั่งน้ าหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม แล้วผู้รวบรวมรับ
ผลผลิตมายังจุดคัดบรรจุ แล้วคัดเกรดจากนั้นน าผลผลิตมาเด็ดขั้ว บรรจุใส่ถุงตาข่ายน้ าหนัก 15 กิโลกรัมส่ง
โรงงานผลิตซอสพริก และชั่งน้ าหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม เพ่ือส่งตลาดกลาง (ตลาดไท) แบบที่ 3 เกษตรกรเก็บ
ผลผลิต จากนั้น รวบรวมรับผลิตมายังจุดคัดเลือก ท าการคัดเกรดและบรรจุใส่ถุง ถุงพลาสติกชั่งน้ าหนักให้ได้ 10 
กิโลกรมั  ถุงตาข่ายชั่งน้ าหนักให้ได้ 15 กิโลกรัม รอผู้รวบรวมมารับผลผลิต      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

                               
  เก็บผลผลิตพริกแดงจากแปลงทุก 7 วัน              รวบรวมผลผลิตมายังจุดคัดบรรจุ 
 
                                                                                                       คัดเกรดบรรจุใส่ถุงตาข่าย                               
 
         



                     
                        รอผู้รวบรวมมารับผลิต                 ชั่งน้ าหนักให้ได้ 15 กิโลกรัม 
 

ภาพที่3 ขั้นตอนการรวบรวมแบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 

          
   เก็บผลผลิตพริกแดงจากแปลง                                        ผู้รวบรวมรับผลผลิตมายังจุดคัดบรรจุ 

 
                                           

 
 
 

 
 
       
 ชั่งน้ าหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม เพ่ือส่งออกประเทศญี่ปุ่น                            คัดเกรดบรรจุใส่กล่อง                              

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการรวบรวมแบบที่ 2 
 
 
                                            รวบรวมรับผลิตมายังจุดคัดเลือก 
 
  



 
         เกษตรกรเก็บผลผลิต 

                                                                คัดเกรด  
 
                                                                               บรรจุใส่ถุง 

 
 
 
ถุงพลาสติกชั่งน้ าหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม  ถุงตาข่ายชั่งน้ าหนักให้ได้ 15 กิโลกรัม 
 
                 รอผู้รวบรวมมารับผลผลิต 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการรวบรวมแบบที่ 3 
 
 

 ขั้นตอนในการผลิตพริกพริกเพ่ือท าซอสพริกของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 
 

 
ภาพที่ 6 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตพริกส าหรับท าซอสพริกในจังหวัดสุโขทัย 

 
 

ต้นทุนการผลิต 



 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ การเตรียมพ้ืนที่ การก าจัดศัตรูพืช และการจ้าง
แรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยต้นทุนรวมเฉลี่ยคือ 20 ,425 บาทต่อฤดูปลูก มีรายได้ตอบแทนเฉลี่ย 65,885 บาท 
ขณะที่ต้นทุนรวมของรายที่สูงที่สุดคือ 10,9000 บาท ได้รายได้ 240,000 บาท ต้นทุนรวมต่ าที่สุดคือ 13,217 
บาท แต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จากต้นทุนการผลิตรวม ค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในการลงทุนส าหรับการผลิต
พริกของเกษตรกรทุกรายคือต้นทุนในการจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Fig. 
10) ดังนั้นหากต้องการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรอาจจะต้องปรับวิธีการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ โดยอาจต้อง
ปรับปริมาณพ้ืนที่ปลูกให้สมดุลกับแรงงานที่มีอยู่ในครอบครัว หน่วยงานรัฐอาจต้องหาพันธุ์ที่เหมาะกับการ เก็บ
เกี่ยวที่ไม่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากหรือเครื่องมือที่สามารถทดแทนแรงงานคน ฯลฯ 

Seed
4%

Land preparation
9%

Pest control
28%Harvesting budget

59%

 
ภาพที ่7 ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพริกเพ่ือท าซอสพริกในจังหวัดสุโขทัย ในปี 2556 

ปัญหาของเกษตรกร 
- ต้องการพันธุ์พริกที่สามารถเก็บเก่ียวขายทั้งผลสดและส่งโรงงานซอสพริก เก็บเกี่ยวง่าย 
- การเข้าท าลายของศัตรูพืช : โรค แมลง วัชพืช ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และ ต้องใช้สารเคมีในปริมาณ
มาก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อศัตรูพืชและการป้องกันก าจัดท าให้เกิดการใช้
สารเคมีไม่ถูกต้อง  
- ความไม่เข้าใจในหลักการ GAP และไม่เข้าใจว่าการได้รับการรับรองมาตฐาน GAP จะให้ประโยชน์
อย่างไร จึงท าให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่เข้าสู่ระบบ 

ปัญหาของโรงงานผลิตซอสพริก 
 - พริกที่เข้าสู่โรงงานยังเผ็ดเกินไป ท าให้ต้องมีการปรับรสชาติโดยใช้พริกชนิดอื่น ท าให้คุณภาพไม่คงที่ 
 - ผลผลิตพริกในบางช่วงขาดตลาด ท าให้ต้องซื้อพริกจากต่างประเทศ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้ หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย หรือหากต้องการผลผลิตเพิ่มเติม  
สิ่งที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ในกระบวนการผลิตจากแปลงปลูกถึงโรงงาน เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยจะไม่มีปัญหาหรือมีน้อยมาก 
เรื่องพ่อค้าเอาเปรียบ ไม่มีตลาดรองรับ ได้รับเงินช้า ขั้นตอนยุ่งยาก ความสะดวกในด้านคมนาคม และ ผลผลิต
เสียหาย แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากคือ ราคาผลผิตยังต่ า มีปัญหาด้านโรคและแมลง ท าให้ต้องใช้สารเคมีมากและมี
ราคาแพง เมล็ดพันธุ์ยังต้องซื้อบริษัทหรือผู้รวบรวมทุกครั้งที่ปลูก 
การแก้ปัญหาในด้านการผลิตของกรมวิชาการเกษตรในระยะที่ผ่านมา 



 - การทดสอบพันธุ์พริกส าหรับผลิตซอสพริก เพ่ือเสนอเป็นพันธุ์แนะน าให้แก่เกษตรกร ในจังหวัด สุโขทัย 
พิจิตร และแพร่  ตั้งแต่ปี 2557 ของสถาบันวิจัยพืชสวน 
 - การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชหลังนา ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก 
 - การจัดท าเอกสารแนะน าการลดต้นทุนการผลิตพืชสวน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ของสถาบันวิจัยพืชสวน 
  
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานพริกส าหรับการผลิตซอสพริกในจังหวัดสุโขทัยท าให้ทราบว่าทั้งสี่อ าเภอมี
ศักยภาพในการผลิตพริกเพ่ือส่งโรงงานท าซอสพริก ด้วยสภาพภูมิอากาศ และทักษะที่สั่งสมในการผลิตพริกมาเป็น
เวลานาน ท าให้สามารถพริกที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของโรงงาน แม้จะมีข้อด้อยในเรื่องพันธุ์ แต่ด้วย
ข้อจ ากัดที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช พันธุ์ใหม่ หรือพันธุ์
ผสมเปิด และการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรทุกสาขา ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานราชการจะมีส่วนช่วยคือการ
หาพันธุ์ใหม่ๆให้เกษตรกรมีทางเลือกทั้งพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์ผสมเปิด การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ทั่วถึง
โดยเฉพาะด้านการป้องกันก าจัดโรค แมลง และวัชพืช หาแนวทางในการเพ่ิมแรงงาน อาจจะสร้างแรงจูงใจ การ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพ่ือดึงความสนใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจที่จะท างานในแปลงกลางแจ้ง 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการวิจัย การผลิต การส่งเสริมการผลิต 
กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิชาการเกษตร ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ปลูกพริก และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 
11. ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณเกษตรกร และผู้รวบรวมผลผลิตพริกในจังหวัดสุโขทัย และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตโรงงานซอส
พริกในเครือซีพีเอฟ ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพริกเพ่ือท าซอส
พริก และขอขอบคุณทีมงานในกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ รวมถึง นักวิชาการเกษตรศวพ.สุโขทัย และศวส. สโุขทัยที่ช่วย
ประสานงานในพ้ืนที่ในการสัมภาษณ์เกษตรกร 
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