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เผยแพรเ่มื่อ เดือนตุลาคม 2563 
 

 สถานการณ์การผลิตพริก 
  

พริกอยู่ในวงศ์ Solanaceae เช่นเดียวกับ มะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง 
ยาสูบ และพิทูเนีย มีคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะวิตามินเอ และวิตามินซี 
ในปริมาณสูง น ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลสด หรือน าผลแห้งไปแปรรูปเป็น
อาหารชนิดต่าง ๆ อาทิ น้ าพริก พริกแกง ซอสพริก น้ าจิ้ม และพริกดอง 
ใช้เป็นส่วนประกอบในการเพิ่มรสชาติในขนมขบเคี้ยว เส้นหมี่ส าเร็จรูป สี
จากพริก น้ ามันพริก (oleoresin) และสารสกัดจากพริก (capsaicin) 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม พริกยังเป็นเป็น
พืชผักที่ส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง พริกในประเทศไทยมีหลายชนิด 
ได้แก่ พริกขี้หนูผลใหญ่ พริกช้ีฟ้า พริกขี้หนูสวน พริกหยวก และ พริก
หวานพริกถูกน ามาใช้ประโยชน์ท้ังในรูป ผลสด พริกแห้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์
ต่ าง ๆ เช่น ซอสพริก พริกแห้ ง พริกป่นพริกดอง สีผสมอาหาร 
นอกจากนั้นยังน าสารสกัดจากพริกไปใช้ในเวชภัณฑ์ 

พันธุ์พริกที่เกษตรกรนิยมปลูก มีดังน้ี 
1.พริ กขี้ หนู ผลใหญ่ปลูกกันมากที่ จั งหวัดชัยภูมิ  ศรี สะเกษ 

อุบลราชธานี นครพนม  ตาก เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี และ
นครศรีธรรมราช  

2. พริกข้ีหนูผลเล็กปลูกกันมากท่ีจังหวัด ตาก กาญจนบุรี เชียงใหม่  
และนครศรีธรรมราช  

3.พริกใหญ่ปลูกกันมากที่จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ
กาญจนบุรี 

 

ตางรางที่ 1 พ้ืนที่การปลูกพริกในประเทศไทย (ไร่) 
ชนิด ปี 2559  ปี 2560  ป ี2561  ปี 2562 

1.พริกขี้หนูผลเล็ก 94,337 85,832 72,350 88,866 
2.พริกขี้หนูผลใหญ ่ 129,126 119,105 105,268 59,555 
3.พริกใหญ ่ 26,227 17,637 13,536 16,685 
4.พริกยักษ ์ 1,142 146 49 1,630 
5.พริกหยวก 2,460 2,219 1,920 708 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 253,292 224,939 193,123 167,443 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) 
 

ในปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกทั้งหมด 167,443 ไร่  
พื้นที่เก็บเกี่ยว 343,566 ไร่ ผลผลิต 283,515 ตัน พริกที่ปลูกมากที่สุด 
คือ พริกขี้หนูผลใหญ่ มีพื้นที่ เก็บเกี่ยว 145,929 ไร่  ผลผลิตรวม 
127,295 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,036.72 ล้านบาท รองลงมาคือ พริก
ขี้หนูผลเล็ก มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 177,447 ไร่ ผลผลิตรวม 142,986 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 6,966.28 ล้านบาท และพริกใหญ่ ได้แก่ พริกหนุ่ม  พริก
บางช้าง พริกมัน พริกเหลือง และพริกใหญ่ ลูกผสมพันธุ์ต่างๆ มีพันธุ์ต่างๆ 
มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 17,491 ไร่ ผลผลิต 26,368 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
773.90 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นพริกหยวกและพริกหวานมีพื้นที่เก็บ
เกี่ยว 2,151 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 56.60 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวแสดง

ว่า พื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตพริกลดลงจากปี 2561 และปีก่อนๆเป็น
อย่างมาก  

ตารางที่ 2 การผลิตพริกในประเทศไทย ปี 2562 
ชนิดพืช เกษตรกร

(ราย) 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
พื้นที่เก็บ

เกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต
(ตัน) 

พริกขี้หนูผลใหญ ่ 33,529 88,866 145,929 111,778 

พริกขี้หนูผลเล็ก 23,458 59,555 177,447 142,986 

พริกใหญ ่ 4,631 16,685 17,491 26,368 

พริกหยวก 600 1,630 2,151 2,112 

พริกผลิตเมล็ดพันธุ์ 573 708 548 271 

รวม 62,791 167,443 343,566 283,515 

 
สถานการณ์การน าเข้าและส่งออก 

ปี 2561 มีการน าเข้าพริกและผลิตภัณฑ์จากพริกมาขึ้น เนื่องจาก
ราคาพริก น าเข้ามีราคาถูกกว่าราคาพริกที่ผลิตภายใน ประเทศโดยเฉพาะ
จากประเทศอินเดียและจีน และการส่งออกในปี 2561 มีจ านวนการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน โดยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

ตารางท่ี 3 มูลค่าการน าเข้าพริกทุกประเภท  

ที่มา: ส่งเสริมการเกษตร, 2562 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
พริกสดแช่เย็นจนแข็ง 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท) 

 
12,041.84 

491.42 

 
20,666.05 

846.98 

 
25,3425.02 

981.66 
พริกบดหรือป่น 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท 

 
5,149.58 
511.11 

 
4,196.63 
504.88 

 
8,721.10 
947.74 

พริกแห้ง 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท 

 
67,250.37 
4,681.76 

 
85,735.61 
5,228.04 

 
70,090.49 
4,455.74 

ซอสพริก 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท 

 
202.45 
23.18 

 
204.28 
23.80 

 
419.62 
61.42 
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ตารางท่ี 3 มูลค่าการส่งออกพริกทุกประเภท 

 
การจัดการการผลิต 
วิธีการปลูก    
1. ไถดะดินลึกประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร ตากดินไว้

ประมาณ 7 – 10 วัน จากนั้นไถพรวนอีก 1 – 2 ครั้งและปรับสภาพ
ดินด้วยปูนขาว อัตรา 25 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออัตรา 50 – 100 
กิโลกรัมต่อไร่ ยกแปลงสูงประมาณ 30เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 
เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร 

2. การเตรียมกล้าพริก เพาะเมล็ดพริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และ 
เบอร์ 25 ในถาดเพาะ ใช้ดินผสมระหว่าง ดิน: แกลบด า: ปุ๋ยคอก อัตรา 
3:1:1 หลุมละ 1 เมล็ด หลังการเพาะรดน้ าอย่างสม่ าเสมอ เมื่อต้นกล้า
อายุประมาณ 1 เดือน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก 

 
การดูแลรักษา 
การใส่ปุ๋ย 
1. ก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5 - 2 ตันต่อไร่ หรือประมาณ 

500 กรัมต่อหลุม และปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 40 - 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ - เมื่อเริ่มออกดอกหรือหลังปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15
อัตรา 40 - 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยด้านข้างแถว แล้วพรวนกลบ 
ทั้งนี้ควรก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย 

 
การให้น ้า 
1. รดน้ าให้ชุ่มทันทีหลังปลูก ให้น้ าสัปดาห์แรกหลังการย้ายกลา้ให้

น้ า 2 ครั้ง/วัน คือ ตอนเช้าและตอนเย็น หลังจากน้ันในสัปดาห์ที่สองให้
น้ าวันละ 1 ครั้งในตอนเช้าด้วยสายยางรดน้ า หรือสปริงเกอร์ 

 
การเก็บเกี่ยว 
พริกจะออกดอกหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ 60 -70 วัน 

หลังจากนั้นจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลสุกได้เมื่อพริกมีอายุประมาณ 90 - 100 

วัน (ดังภาพที่ 4) ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ 5-7 วัน หรือเดือนละ 
4-6 รุ่น ถ้ามีการบ ารุงรักษาดีและให้น้ าอย่างเพียงพอพริกอาจจะมีอายุ
ถึง 1 ปี 

โรคท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 
1. โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง  
 ลักษณะอาการ  

1) เป็นแผลวงกลมสีน้ าตาล ต่อมาจุดน้ าสีน้ าตาลนี้จะลุกลาม
กว้างออกไป  

2) เกิดโรคได้ทุกระยะการเจริญเตบิโตของพืช และตั้งแต่ระยะ
ผลเขียวจนกระทั่งผลสุก 

3) ถ้าเกิดโรคที่ก้านใบและก้านผลจะท าให้ใบและผลร่วง  
4) การแพร่ระบาด สปอร์ของราแพร่กระจายไปกับลมน้ าฝน 

หรือไปกับน้ า  
5) โรคระบาดรุนแรงในสภาพท่ีมีความชื้นสูงหรือฝนตกชุก 
 

การป้องกันก าจัด 
1) คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุที่สมบูรณ์จากผลพริกท่ีไม่เป็นโรค 
2) พันธุ์พริกที่ต้านทานแอนแทรคโนส คือ พริกจินดาพันธุ์ 
3) ปลูก คลุกเมล็ดพันธ์ุพริกด้วยสารเคมีป้องกันก าจัด เช่น แมนโค

เซบ หรือแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 5052 องศาเซลเซียส นาน 
30 นาที เพื่อก าจัดเช้ือรา 

4) ไม่ปลูกต้นพริกแน่นเกินไป เพราะจะท าให้มีความช้ืนในแปลง
สูง และโรคจะระบาดได้ง่าย 

5) หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบโรค ท าลายต้นพืชที่
เป็นโรค โดยการถอนไปเผาทิ้ง . 

 

**ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน* * * 
 

2. โรคเหี่ยวท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial wilt) 
ลักษณะอาการ  
    1) มีอาการเหี่ยวทั้งต้นในวันที่มีอากาศร้อน และอาจจะฟื้นขึ้น

ใหม่ในเวลากลางคืน  
    2) ต้นพริกจะมีอาการอยู่ 2-3 วัน แล้วก็จะเที่ยวตายไปในที่สุด  
    3) ถ้าถอนต้นพริกมาดูจะพบว่ารากเน่า ผิวของล าต้นตรงใกล้

ระดับผิวดินดู จะพบว่าเนื้อเยื่อส่วนท่อล าเลียงอาหารจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาล ซึ่งแตกต่างจากสีของ เนื้อเยื่อท่ีดีของต้นพริก 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
พริกสดแช่เย็นจนแข็ง 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท) 

 
11,011.72 

183.42 

 
14,931.87 

395.09 

 
20,349.88 

536.17 
พริกบดหรือป่น 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท 

 
4,772.27 
163.86 

 
4,292.76 
140.07 

 
5,56.95 
220.42 

พริกแห้ง 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท 

 
4,314.83 
305.53 

 
7,906.78 
388.58 

 
8,544.85 
438.18 

ซอสพริก 
-ปริมาณ (ตัน) 
-มูลค่า (ล้านบาท 

 
12,994.37 

761.26 

 
12,397.71 

753.02 

 
54,240.61 
2800.51 

สารเคมี อัตราการใช ้ ระยะเวลาการใช ้
อะซอกซีสโตรบิน 25% SC 10 มิลลิลิตร ต่อ

น้ า 20 ลิตร 
พ่นทุก 7-10 วัน 

แมนโคเซบ 80% WP 40-50 กรัม ต่อ
น้ า 20 ลิตร 

พ่นทุก 7-10 วัน 

โพรคลอราซ 20-30 กรัม ต่อ
น้ า 20 ลิตร 

พ่นทุก 7-10 วัน 
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การป้องกันก าจัด 
   1) ถ้าพบต้นพริกท่ีแสดงอาการเหี่ยว ให้ถอนไปเผาท าลายทิ้ง  
   2) ระวังไม่ ให้ต้นพริกเกิดแผลบริ เวณโคนต้นเพราะเ ช้ือ

แบคทีเรียจะเข้าทางบาดแผลได้  
   3) ถ้าเกิดโรคระบาดมากจนไม่สามารถป้องกันก าจัดได้ด้วยวิธี

ต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วจ าเป็น จะต้องหยุดการปลูกพริกหรือพืชในตระกูล
เดียวกัน อย่าง น้อย 2 ปี โดยปลูกพืชอื่นหมุนเวียนแทน เช่น ข้าวโพด 
ถั่วต่าง ๆ หรือ ปอเทือง  

  4) ใช้พันธุ์พริกที่ต้านทานต่อโรคเหี่ยวมาปลูก เช่น พันธุ์ พจ.05 
พจ.011 พจ.01 และพจ.07 เป็นต้น 

 
3. โรคใบหงิกเหลืองพริก  
 ลักษณะอาการ  
   1) ใบพริกแสดงอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือเหลืองสลับสีเขียว

เข้ม เส้นใบย่อยมีสีเหลืองและสานเป็นร่างแห่  
   2) เนื้อใบมีสีเขียวซีดและมีจุดสีเขียวบนใบ แต่เนื้อเยื่อรอบๆ 

เส้นใบยังคงเขียวเป็นปกติ  
   3) อาการจะเกิดเร็วและรุนแรงในต้นพริกท่ียังเล็ก  
   4) ใบอ่อนจะมีขนาดเล็กกว่าต้นปกติ และใบแสดงอาการหงิก

ย่น โค้งงอบิดเบี้ยวและยอดเป็นกระจุก  
   5) ต้นพริกแคระแกร็น ถ้าติดผลจะมีขนาดเล็กและผลบิดเบี้ยว

เสียรูปทรง 
 

การป้องกันก าจัด 
   1) ใช้พันธุ์พริกที่ต้านทานโรค 
   2) พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหวี่ขาว

ยาสูบ 
   3) หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบโรค ท าลายต้นพืชที่

เป็นโรค โดยการถอนไปเผาทิ้ง เพื่อลดปริมาณของเชื้อสาเหตุ  
   4) ไม่ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัยและก าจัดวัชพืช 
 
4. โรคเหี่ยวท่ีเกิดจากเชื้อรา (Fusarium wilt) 
ลักษณะอาการ 
  1) ใบพริกท่ีอยู่ตอนล่างของต้นเปลี่ยนเป็นสีเหลอืง และใบท่ีมีอยู่

ถัดขึ้นมาค่อยๆ เหลืองเพิ่มมากข้ึน  
  2) เนื้อเยื่อรากและโคนต้นถูกท าลายจนเน่าเป็นสีน้ าตาล ยอด

พริกเริ่มแสดงอาการเที่ยว ใบร่วง 
  3) อาการมักชัดเจนในระยะผลิตดอกและผล ท าให้ดอกและผล

อ่อนร่วงหล่นไปพร้อมกับใบ และยืนต้นตายใน 1-2 สัปดาห์ 
 
 

 
5. โรคจุดตากบ 
 ลักษณะอาการ 
1)  จุดแผลกลมเล็ก กลางแผลมีสีเทา ขอบแผลสีน้ าตาล กระจาย

ทั่วใบ ต่อมาจุดขยายวงกว้างจนเป็นแผลขนาดใหญ่ ใบที่มีแผลใหญ่ 
หลายแผลจะหลุดร่วงไปก่อนก าหนด ส่วนใหญ่อาการของโรคจะ เกิดกับ
ใบที่ส่วนล่างของต้น - การแพร่ระบาด สปอร์ของราแพร่กระจายไปกับ
ลม น้ าฝน หรือไปกับน้ า อยู่ข้ามฤดูได้โดยติดอยู่กับเศษซากพืชหรือพืช
อาศัยอ่ืนๆ 

 2) โรคระบาดได้อย่างรุนแรงในสภาพท่ีมีอากาศร้อนช้ืน 
 

การป้องกันก าจัด  
    หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบโรค เด็ดใบที่เป็นโรค

ไปเผาท าลายเพื่อลด ปริมาณของเชื้อสาเหตุ 
 

 

 
แมลงศัตรูที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด 
1. เพลี้ยไฟ (thrips)  
ลักษณะการท าลาย 
   1) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน ตา

ดอก และดอก ท าให้ใบหรือยอดอ่อนหงิก ขอบใบหงิกหรือม้วนงอ ขึ้น
ด้านบนถ้าเข้าท าลายระยะดอกจะท าให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผล  

   2) การท าลายในระยะผลจะท าให้รูปทรงของผลบิดงอ - ถ้าการ
ระบาดรุนแรง พืชจะชะงักการเจริญเติบโต หรือแห้งตายในที่สุด  

   3) มักพบระบาดมากในช่วงอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็น 
เวลานาน 

การป้องกันก าจัด   
   เพิ่มความชื้นโดยการให้น้ า อย่าให้พืชขาดน้ าเพราะจะท าให้พืช

อ่อนแอ และจะท าให้ระบาดอย่างรวดเร็ว 
การใช้สารเคมี   

 1.คาร์บาริล 85% WP อัตราการใช้ 20-30 กรัม ต่อน้ า 20 
ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน 
 2.โพรไทโอฟอส 50% EC 20-30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตรพ่น
ทุก 5-7 วัน  

 
2. ไรขาวพริก (chili broad mite)  

สารเคมี อัตราการใช้ ระยะเวลาการใช้ 
แมนโคเซบ 80% WP 50 -80 กรัม ต่อน้ า  20 

ลิตร 
พ่นทุก 5-7 วัน 

เบโนมิล 50% WP 15 -20 กรัม ต่อน้ า  20 
ลิตร 
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 ลักษณะการท าลาย 
    1) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรขาวพริก ดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ

อ่อน ยอด และดอก 
    2) ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ท าให้ใบมี

ลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหัก ง่าย อาการขั้นรุนแรง ยอดจะ
แตกเป็นฝอย 

การป้องกันก าจัด 
   1) ดอก กลีบดอก จะบิดแคระแกร็นชะงักการเกิดดอก  
   2) หากระบาดรุนแรงต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต  
   
สารเคมี อัตราการใช้ 
อามีทราซ 20% EC 30 - 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า  20 

ลิตร 
ไพริดาเบน 20% WP 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
โพรคลอราซ 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
ฟิโปรนิล 5% SC 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
อิมาเม็กตินเบนโซเอต 1.92% EC 10 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
สไปโรมีซิเฟน 24% SC 8 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
ก ามะถัน 80% WP 60-80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

 
มักระบาดในช่วงที่มีอากาศช้ืนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
 
3. เพลี้ยอ่อน (aphids)  
 ลักษณะการท าลาย 
   1) ทัง้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบและยอด ท าให้

เกิดใบบิดเป็นคลื่น 
   2) ท าให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต และยังเป็นพาหะน าเช้ือ

ไวรัส ท าให้เกิดโรคใบด่างในพริก 
   3) มักระบาดในช่วงอากาศแห้งแล้ง 
 
การป้องกันก าจัด  
  การใช้วิธีเขตกรรม เช่น ก าจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูก 
เมื่อพบเพลี้ยอ่อนให้พ้นสารเคมีดังนี้ 

สารเคมี อัตราการใช้ 
อิมิดาโคลพริด 10% SL 10 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
ไดโนที่ฟูแรน 10% WP 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
ฟิโปรนิล 5% SC 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
อีโทเฟนพรอกซ์ 20% EC 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

 

4. หนอนกระทู้ผัก (common cutworm) และหนอนกระทู้
หอม (beet armyworm)  

 ลักษณะการท าลาย  

   1) หนอนวัยแรกเข้าท าลายเป็นกลุ่ม ต่อมาการ ท าลายรุนแรง
ขึ้น เนื่องจากเป็นหนอนที่มี ขนาดใหญ่ และกัดกินใบพืชอย่างรวดเร็ว 
กัดกินท้ังใบ ก้าน ดอก และผล  

   2)  การเข้าท าลายมักเกิดเป็นหย่อมๆ ตามจุดที่ ตัวเต็มวัยเพศ
เมียวางไข่ พบการระบาดตลอดทั้งปี 

 
การป้องกันก าจัด  
    -วิธีเขตกรรม เช่น ไถตากดิน และเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อ

ฆ่าดักแด้ เป็นการลด แหล่งสะสมขยายพันธ์ุ 
    - วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ และหนอนไปท าลาย จะช่วยลดการระบาด

ลงได้ และปลอดภัย การใช้เช้ือแบคทีเรียบีที ในระยะหนอนขนาดเล็ก
และมีการระบาดน้อย พ่นด้วยอัตรา 60-80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

การป้องกันก าจัด  
สารเคมี อัตราการใช้ 
คลอฟินาเพอร์ 10% SC 30 - 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC 15-20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
อินดอกซาคาร์บ 10% SC 2 15-30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
สปีโนแซด 12% SC 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 
ลูเฟนนูรอน 5% EC 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

 
5. แมลงวันทองพริก (Solanum fruitfly)  
ลักษณะการท าลาย 
ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก 

หนอนกัดกินชอนไชอยู่ ภายในผล ท าให้ผลพริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอน
โตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดินตัวเต็มวัย 

 
การป้องกันก าจัด  
  1) ท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผา

ท าลาย เพื่อลดแหล่ง 
เพาะพันธ์ุของแมลงวันผลไม้  
  2)ใช้สารน้ ามันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ที่
พบการระบาดเป็นประจ า พ่นครั้งแรกเมื่อ พริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อน
เก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน 

  3) ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% 
EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร 
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สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 

ปีที่ผ่านมา พริกขี้หนูสวนที่ออกมาตั้งแต่ฤดูฝน มีผลผลิตมาก
จนเกินไป ส่งผลท าใหพ้ริกท่ีออกในช่วงฤดูหนาว ราคาตกต่ าลงมา เหลือ
เพียง 30 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบปัญหาพริกเจอกับแสงแดด
ในตอนกลางวัน ท าให้สุกและแดงไว ค่าคนงานเก็บพริกที่เพิ่มสูงขึ้น 
กิโลกรัมละ 13 บาท ส่งผลให้ชาวสวนพริกเดือดร้อนอย่างมาก 

แต่ปัจจุบันมีตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ราคาก็ยังอยู่ในระดับที่ดี 
ตัวอย่างเกษตรกรปลูกพริกซุปเปอร์ฮอทประมาณ 1 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ 60,000-100,000 บาท ถึงแม้จะมีพริกจากประเทศเพื่อน
บ้านเข้ามาจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าก็ตาม แต่ก็ยังสู้เรื่องของคุณภาพ
และความสดไม่ได้ 

ถึงแม้ว่าพริกจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีราคาที่ถูกกว่า
ครึ่งหนึ่งของราคาซื้อขายพริกในประเทศ แต่ก็จะมีเฉพาะกลุ่มที่เลือกใช้ 
ซึ่งพริกจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีจุดอ่อนในเรื่อง คุณภาพและความสด
ใหม่ เนื่องจากระยะเวลาในการขนส่งเข้ามาขายในบ้านเรา ซึ่งใช้
ระยะเวลาหลายวันท าให้พริกมีคุณภาพที่ลดลง แต่ถ้ากลุ่มตลาดรับซื้อที่
ต้องการพริกที่มีคุณภาพสูง มีความสดใหม่ พ่อค้าหรือผู้ส่งออกก็ยังเลือก
ซื้อพริกที่ปลูกในไทยอยู่ ซึ่งอนาคตผู้ส่งออกจะท าจุดรับซื้อ น าห้องเย็น
ใช้ในพื้นที่เพ่ือรวบรวมสินค้าให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ เพื่อขนส่งต่อไป 
ส่วนตลาดหลักๆทีข่ายในประเทศ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาด
ศรีเมือง ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


