
พริก 
 

 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Capsicum spp. 
ชื่อสามัญ : Chili,Pepper,Sweet pepper,Hot pepper,Bird pepper,Capsicum,Paprika 
ชื่อวงศ์ : SOLANACAEAC 

พริกเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลโซลานาซีอี (Solanaceae) ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะเขือ มันฝรั่ง และยาสูบพืชใน
ตระกูลนี้มีอยู่ประมาณ 90 สกุล (Genus)หรือ 2,000 ชนิด (Species) โดยทั่วไปเป็นได้ทั้งพืชล้มลุก ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นขนาด
เล็กซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปของโลก ส าหรับพริกจัดอยู่ในสกุล Capsicum ซึ่งประกอบด้วยพืชชนิดต่างๆประมาณ 20-30 ชนิด 
ส าหรับลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์ศาสตร์ของพริกมีดังนี้ 

ราก ระบบรากของพริกมีรากแก้ว รากหากินลึกมาก ต้นพริกที่โตเต็มที่รากฝอยจะแออกไปหากินด้านข้างในรัศมีเกิน
กว่า1 เมตร และหยั่งลึกลงไปในดินเกินกว่า 1.20 เมตรรากฝอยหากินของพริกจะพบอยู่อย่างหนาแน่นมากในบริเวณรอบๆ ต้น
ใต้ผิวดินลึกประมาณ 60 เซนติเมตร 

ล าต้นและกิ่ง ล าต้นพริกตั้งตรง สูงประมาณ 1-2.5 ฟุต พริกเป็นพืชที่มีการเจริญของกิ่งเป็นแบบ dichotomous คือ
กิ่งจะเจริญจากล าต้นเพียง 1 กิ่ง แล้วแตกออกเป็น 2 กิ่ง และเพ่ิมเป็น 4 กิ่ง 8 กิ่ง 16 กิ่ง ไปเรื่อยๆ และมักพบว่าต้นพริกที่
สมบูรณ์จะมีก่ิงแตกขึ้นมาจากต้นที่ระดับดินหลายกิ่ง จนดูคล้ายกับว่ามีหลายต้นอยู่รวมที่เดียวกันดังนั้นจึงมักไม่พบล าต้นหลักแต่
จะพบเพียงก่ิงหลักๆเท่านั้น ทั้งล าต้นและกิ่งนั้นในระยะแรกจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นกิ่งก็จะยิ่งแข็งมาก แต่กิ่งหรือ
ต้นพริกก็ยังคงเปราะและหักง่าย 

เมล็ด เมล็ดพริกขี้หนูมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าเมล็ดมะเขือเทศแต่มีรูปร่างคล้ายๆกันคือ มีรูปร่างกลมแบน มีสีเหลืองไป
จนถึงสีน้ าตาล ผิวเรียบ ผิวไม่ต่อยมีขนเหมือน เมล็ดมะเขือเทศ มีร่องลึกอยู่ทางด้านหนึ่งของเมล็ด เมล็ดจะติดอยู่กับรก
โดยเฉพาะทางด้านฐานของผลพริกเมล็ดจะติดอยู่มากกว่าปลายผล ส่วนมากที่เปลือกของผล และเปลือกของเมล็ดมักมีเชื้อโรค
พวกโรคใบจุด และโรคใบเหี่ยวติดมา ส าหรับจ านวนเมล็ดต่อผลพริก 1 ผล จะไม่แน่นอน  

 
พริกมีแหล่งก าเนิดในอเมริกาเขตร้อน พันธุ์พริกที่นิยมปลูกในปัจจุบันถูกน ามาจากตัวอย่างที่เก็บมาเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ 

เมื่อเทียบกับการกระจายตัวของพันธุกรรมในธรรมชาติ พริกพันธุ์ปลูกแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ได้แก่ Capsicum baccatum 
และ C. pubescens R. and P. ซึ่งแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนโดยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และอีกกลุ่มหนึ่งที่รวม ๆ กัน
อยู่ปัจจุบันยอมรับให้แยกอีก 3 ชนิด(species) ด้วยกัน ได้แก่ C. annuum L., C. frutescens L. และ C. chinense Jacq.  

 



พันธุ์พริก ชนิดพันธุ์พริก 
1. Capsicum annuum L. 

เป็นชนิดที่ปลุกมากและมีความส าคัญมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับพริกชนิดอ่ืน ๆ มีแหล่งดั้งเดิมอยู่ที่
อเมริกากลาง พริกชนิดนี้เห็นได้ชัดว่าแตกต่างจาก
ชนิดอื่น ได้แก่ การที่มีดอกเดี่ยวและผลเดี่ยว ๆ และ
มีกลีบดอกสีขาวเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ
ชนิดอื่น 

พริกชี้ ฟ้า,พริกชี้ ฟ้าใหญ่,พริกจินดา,พริกแดง,พริก
ฟักทอง,พริกขี้หนู,พริกขี้หนูชี้ฟ้า,พริกขี้หนูจินดา,พริก
หวาน,พริกยักษ์ 

2. Capsicum chinense Jacq. 
เป็นพริกที่มีความส าคัญในการใช้เป็นพันธุ์

ปลูกมากในแถบภูเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ การ
กระจายพันธุ์ของพริกชนิดนี้มีมากในบริเวณอเมซอน 
พริกในกลุ่มนี้ที่มีผลใหญ่เนื้อหนา ใช้รับประทานสด 
พริกที่เนื้อบางใช้ท าพริกแห้ง ส่วนพริกผลเล็กมีกลิ่น
และรสเผ็ดจัดเชื่อว่ามีรสเผ็ดที่สุดในพริกที่ปลูก
ทั้งหมด พริกนี้ไม่นิยมในเอเชียแถบร้อน 

พริกขี้หนู,พริกขี้หนูแดง,พริกกลาง,พริกเล็บมือนาง, 
พริกข้ีหนูหอม,พริกสวน,พริกใหญ่ 

3. Capsicum baccatum L. 
พริกชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่ประเทศโบลิเวีย 

มีหลักฐานทางโบราณคดีของประเทศเปรูว่าพริก
ชนิดนี้ C. baccatum var. pendulum จากการ
รวบรวมพันธุ์พริกในประเทศไทยสงสัยว่ามีพริกชนิด
นี้ปลูกอยู่สายพันธุ์หนึ่ง พริกพวกนี้มีความแตกต่าง
จากพริกชนิดอ่ืนที่มีดอกสีขาวและมีจุดสีเหลืองที่
กลีบดอกขาวในกลุ่มพริกนี้ยังมี C. pendulum และ 
C. microcarpum ที่ถูกจัดให้อยู่ใน C. baccatum 
ด้วย 

พริกข้ีหนู 

4. Capsicum frutescens L. 
เป็นพันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายนอกจากนี้ยังมี

พันธุ์ผลโตอ่ืน ๆ อีก มีปลูกแถบทะเลแคริบเบียน 
ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกในทวีป
เอเชียมีผลเล็ก มีความเผ็ดมาก บางแห่งใช้พริกพวก
นี้ในการสกัดสาร 

พริกชี้ฟ้า,พริกเกษตร,พริกขาว 

5. Capsicum pubescens Ruiz & Pavon 
พริกชนิดนี้เป็นพริกที่ปลุกบนพ้ืนที่สูงเนื่องจากทน
ต่อความหนาวได้ พบว่าปลุกอยู่ในแถบเขาแอนดีส
และบนที่สูงของอเมริกากลาง แต่ก็พบพริกชนิดนี้ใน
ที่ราบเช่นเดียวกันกับ C. annuum , C. 
baccatum และ C. chinense ผลของพริกมีเนื้อ
หนา มีเปอร์เซ็นต์ของน้ าสูง แต่มีรสเผ็ด 

ในประเทศไทยอาจมีพริกชนิดนี้อยู่เพียงสายพันธุ์เดียว 
เรียกว่า พริกขาวด า 

 
 
 



การจ าแนกพริกตามความเผ็ด 
 

สารแคปไซซิน เป็นสารที่ให้ความเผ็ดในพริก มีหน่วยเป็นสโควิลล์ (Scoville) โดยพริกที่มีความเผ็ดร้อยละ 1 จัดเป็น
พริกที่มีความเผ็ดมากท่ี 100% หรือมีค่าเท่ากับ 175,000 สโควิลล์ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. พริกเผ็ดมาก เป็นพริกที่มีความเผ็ดในช่วง 70,000-175,000 สโควิลล์ พบได้ในพริกขนาดเล็ก มักน ามาสกัดเป็น
น้ ามันหอมระเหย เช่นพันธุ์ตาบาสโก 

2. พริกเผ็ดปานกลาง เป็นพริกที่มีความเผ็ดในช่วง 35,000-70,000 สโควิลล์ พริกชนิดนี้มักน ามาประกอบอาหาร 
เช่น พริกข้ีหนู พริกชี้ฟ้า พริกจินดา พริกหัวเรือ พริกสีทน พริกช่อ มข. เป็นต้น 

3. พริกเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ด เป็นพริกที่มีความเผ็ดในช่วง 0-35,000 สโควิลล์ มักเป็นพริกท่ีมีขนาดใหญ่ เนื้อหนา ผลมี
ลักษณะกลม สั้น มักน ามาสกัดเป็นน้ ามันหอมระเหย เช่น พริกหยวก พริกหวาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการปลูก 
 

พริกเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ทั้งพ้ืนที่ในเขตร้อนและอบอุ่นขึ้นได้ดีตั้งแต่ระดับน้ าทะเลจนถึงกระทั่งความสูงกว่า 2000 
เมตร ต้องการน้ าฝนประมาณปีละ 600-1250 มิลลิเมตร แต่ขณะเดียวกันก็สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร ในเขตชลประทาน
ปลูกได้ตลอดปี แต่ควรปลูกในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่พริกมีราคาดี ส าหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานควรปลูก
ในช่วงฤดูฝน พริกปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิดแต่จะขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขังหรือชื้นแฉะ เพราะจะ
ท าให้รากเน่าและตายได้ง่าย  

การเตรียมดิน 
การเตรียมดินจะมีวิธีเตรียมแตกต่างกันไปตามสภาพของดินและระดับน้ า 

1) การปลูกในสภาพอาศัยน้ าฝน ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกที่เตรียมใช้ยกแปลงกว้างประมาณ 1.20 เมตร ปลูกเป็นแถวคู่
ระยะระหว่างแถวห่างกัน 80 ซม.หลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 80x80 ซม.ใส่ปุ๋ยคอกรองพ้ืน 

2) การเตรียมแปลงในเขตชลประทาน ให้คูส่งน้ าอยู่ทางด้านหัวแปลง และคูระบายน้ าอยู่ทางท้ายแปลง แล้วปรับระดับคูส่ง
น้ าระหว่างแปลงให้มีความลาดเทพอสมควร เพื่อความสะดวกในการให้น้ า ส่วนขนาดของแปลงนั้น ให้มีความกว้างของ
แปลง 0.80 เมตร ร่องน้ า 0.25 เมตร ความยาวของแปลงประมาณ 20 เมตร 

3) ในสภาพดินเหนียวเขตภาคกลาง มีระดับน้ าใต้ดินสูง ให้ท าแปลงขนาดกว้างประมาณ 4 – 6 เมตร ความยาวไม่จ ากัด
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และมีร่องน้ ากว้างประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 0.50 – 1 เมตร ซึ่งเหมาะส าหรับใช้เรือบรรทุก
เครื่องสูบน้ าเข้าไปให้น้ าได ้

 
แปลงที่ใช้ปลูกควรไม่เสี่ยงต่อน้ าท่วม และสามารถระบายน้ าได้ดีหากฝนตก ซึ่งให้เตรียมแปลง ดังนี้ 

– หากเป็นแปลงใหม่ ควรไถตากดินพร้อมก าจัดวัชพืช นาน 1 สัปดาห์ 
– ท าการหว่านปุ๋ยคอกในอัตรา 2-3 ตัน/ไร่ หากดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาว 100-200 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมไถกลบยก

ร่องแปลงสูง 20-30 เซนติเมตร กว้าง 40-60 เซนติเมตร 
– แปลงกว้างขนาด 30-50 ส าหรับปลูกแถวเดี่ยว แปลงกว้าง 80-100 ส าหรับปลูกแถวคู่ ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของแต่

ละพันธุ์ 
– ปรับระดับแปลง พร้อมก าจัดวัชพืช และตากดินพร้อม 2-3 วัน 
– การเพาะปลูก ควรปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30-40 เซนติเมตร  
 

โดยทั่วไปมีวิธีการปลูก 3 วิธี คือ 
 

วิธีที่ 1 หยอดเมล็ด 

 
หยอดเมล็ดลงในหลุมแปลงปลูกโดยตรงประมาณหลุมละ 3-5 เมล็ด การปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ควร

ใช้วิธีนี้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานในการย้ายกล้าลงแปลงปลูกอีกครั้งหนึ่ง แต่การปลูกวิธีนี้ต้นอ่อน
หรือเมล็ดอาจถูกมดหรือแมลงรบกวนท าความเสียหายได้ง่าย การปลูกวิธีนี้เมื่อต้นพริกอายุประมาณ 1 เดือน 
ให้คัดต้นที่ไม่แข็งแรงออกโดยใช้กรรไกร เพ่ือมิให้พริกต้นอ่ืน ๆ กระทบกระเทือน  



 
วิธีที่ 2 เพาะเมล็ด 

เพาะเมล็ดให้งอกก่อนแล้วน าไปหยอดในหลุม โดยเริ่มจากการน าเมล็ดพริกแช่น้ าทิ้งไว้ 1 คืน แล้วใช้
ผ้าที่ชุ่มชื้นห่อเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 2-3 วัน เมื่อเมล็ดเริ่มงอกเป็นตุ่มเล็ก ๆ จึงน าไปปลูกในแปลง เมื่อต้น
พริกอายุได้ 1 เดือน ให้คัดต้นไม่แข็งแรงทิ้งเช่นเดียวกับวิธีแรก การปลุกวิธีนี้ดีกว่าวิธีแรกเพราะการงอกของ
เมล็ดจะเร็วกว่าวิธีแรก 

 
วิธีที่ 3 เพาะเป็นต้นกล้า 

 
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยนิยมใช้วิธีนี้เพราะต้นพริกแข็งแรงและการสูญเสียมีน้อย ข้อเสียคือ 

เสียแรงงานและเวลามาก 
 
 
ในกรณปีลูกแบบต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-40 วัน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีใบจริง 5-7 ใบ และให้งดน้ า

ต้นกล้า 2-3 วันก่อนย้ายปลูก มีวิธีการปลูกดังนี้ 
- เลือกต้นกล้าที่มีลักษณะดี คือ ต้นกล้าที่มีความแข็งแรงปราศจากโรคและแมลงรบกวน ถ้าเป็นการย้ายจากแปลงเพาะ

หรือแปลงช ามาลงปลูกโดยตรง ควรย้ายปลูกในเวลาที่มีอากาศไม่ร้อน ก่อนถอนกล้า 1 ชั่วโมง ควรรดน้ าในแปลงเพาะ
กล้าให้ชุ่มก่อนแล้วใช้เสียมแซะด้านข้างๆ แถว และควรท าในเวลาบ่ายถึงเย็น แสงแดดไม่ร้อนจัด เมื่อย้ายเสร็จควรรด
น้ าในทันทีแล้วคลุมกล้าด้วยใบไม้ 3-4 วัน จะท าให้กล้าตั้งตัวเร็วขึ้น การปลูกอาจจะปลูกเป็นแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ 

1) แถวคู่ 
- ใช้ระยะห่างระหว่างแถวคู่ 120 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80 เซนติเมตร และระหว่างต้น 50 เซนติเมตร 
2) แถวเดี่ยว 
- ใช้ระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ทั้งสองแบบ ใน 1 ไร่จะปลูกได้ 3,200 ต้น 

 
 

  
ภาพแสดงลักษณะการคลุมแปลงปลูกพริก 

 
 



 
การดูแลรักษา 

 
การให้น  า 

พริกต้องการน้ าอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ไม่ควรให้น้ ามากเกินไปเพราะจะท าให้มีน้ าขังแฉะ 
โดยทั่วไปแล้วจะให้น้ าพริกวันละ 3 – 5 วันต่อครั้ง และควรคลุมหน้าเพ่ือรักษาความชื้นของดินและลดการระเหยของน้ าด้วย
ฟางแห้งหรือพลาสติกสีเทาด า ไม่ควรใช้แกลบ เพราะหลังจากพรวนดินกลบโคนแกลบจะสลายตัว ท าให้พริกชะงักการ
เจริญเติบโต  

การใส่ปุ๋ย 
นอกจากการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมแล้ว การปลูกพริกจ าเป็นต้องให้ปุ๋ยเสริมในระหว่างการเจริญเติบโตด้วย เพ่ือให้ได้

คุณภาพและมีผลผลิตสูงขึ้น ส าหรับปุ๋ยเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพดินแต่ละพ้ืนที่ เช่น 
- สภาพดินเหนียว ปุ๋ยที่ใช้ควรมีในโตรเจน และโปแทสเซียมเท่ากัน ส่วนฟอสฟอรัสมีอัตราสูง เช่น สูตร12-24-12 หรือ 

สูตร 13-30-15 
- สภาพดินร่วน ควรให้ปุ๋ยที่มีโปแทสเซียมสูงแต่ไม่สูงกว่าฟอสฟอรัส เช่น สูตร 10-20-15 
- สภาพดินทราย ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโปแทสเซียมสูงกว่าตัวอ่ืน เช่น สูตร 15-20-20,13-13-21 และ 12-12-17 

โดยทั่วไปควรให้ปุ๋ยแก่พริกดังนี้ 
1. ช่วงก่อนย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 - 5 ตันต่อไร่ หรือใช้แบบรองก้นหลุมโดยใช้ปุ๋ยคอก 2 – 3 ก ามือ 

พร้อมปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกริมต่อไร่(ประมาณ 8 กรัม หรือ 1ช้อนชา) 
2. ช่วงหลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่แบบโรยข้างแปลงห่างจากโคนต้น 1 คืบ 

แล้วพรวนดินไถกลบ นอกจาดนี้ในกรณีต้นกล้าไม่แข็งแรงให้โรยปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 - 20 กิโลกริมต่อไร่ 
3. ช่วงหลังย้ายปลูก 60 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกริมต่อไร่ เพ่ือไม่ให้พริกขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อ

การเจริญเติบโต เช่นการขาดธาตุโปแทสเซียมจะท าให้พริกผลซีดขาว ผิวบางเมล็ดไม่สมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศัตรูพืชท่ีส าคัญและวิธีการป้องกันก าจัด 
 

โรคพืชท่ีส าคัญ 
 

โรค สาเหตุ ลักษณะอาการ การป้องกัน 
โรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนแทรค
โนส(Anthracnose) 

 

เกิดจากเชื้อรา 
-Colletotrichum piperatum 
-Colletotrichum capsici 

จะพบในช่วงแก่จัดหรือ
ผลสุ ก  ผลจะมี จุ ดบุ๋ ม
เ ล็ ก ๆ สี น้ า ต า ล  แ ล ะ
ค่อยๆขยายวงกว้างไป
บนผิวพริกเป็นวงกลม
หรือวงรีรูปไข่ 

-คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เป็น
โรค 
-ไม่ควรปลูกพริกหนาแน่น
เกินไป 
-รักษาความสะอาดในแปลง
ปลูก 
-คลุกเมล็ดด้วยสารไตเทน
เอ็ม 45 เพ่ือท าลายเชื้อที่ติด
มากับพันธุ์เมล็ด 
 

โรคเหี่ยวเหลือง 
(Fusarium wilt) 

 

เกิดจากเชื้อรา 
Fusarium oxysporum 

ใ บ แ ก่ อ ยู่ ต อ น ล่ า ง มี
อาการสีเหลือง ต่อมาใบ
ถัดมาจะมีสีเหลืองมาก
ขึ้นแล้วร่ วง ต้นพริกมี
อาการเหี่ยว ในต้นที่มี
ผลผลิต ดอกและผลจะ
ร่วง 

-ปรับปรุงดินให้มีความเป็น
กรดเป็นด่าง ระหว่าง 6-6.8 
โดยการใส่ปูนขาว 
-ปลูกพืชหมุนเวียนตระกูลถั่ว 
-ถ้าพบเพียง 1-2 ต้นท าการ
ถอน เ ผ าท า ล า ย  แล้ ว ใ ช่
สารเคมีก าจัดเชื้อราเทลงใน
ดิน 

โรคเหี่ยวเขียว 

 

เกิดจากเชื้อรา 
 Pseudomonas 
solanacearum 

เหี่ ย วทั้ ง ต้ น  ไม่ แสดง
อาการใบเหลืองต้นพริก
จะเหี่ยวอยู่ 2-3 วันแล้ว
จะเหี่ยวตายไม่ ฟ้ืน ถ้า
ถอนต้นออกมาจะพบว่า
รากเน่า เนื้อเยื่อในล าต้น
เป็นสีน้ าตาล 

-ป้องกันไม่ให้ต้นพริกเกิดแผล
บริเวณโคนต้นและราก โดย
พ่นสารเคมีก าจัดหนอนเจาะ
ราก 
-ถอนต้นพริกที่เกิดอาการเผา
ท าลาย 
-ป ลู ก พื ช ห มุ น เ วี ย น ที่
ต้ านทานโรคนี้  2  ปี  เช่น 
ข้าวโพด ถั่ว เป็นต้น 

โรคใบจุด 

 

เกิดจากเชื้อรา 2 ชนิด 
-Cercospora sp. 
-Alteraria sp. 

มีจุดช้ าน้ าขนาดเล็ก มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 3 -4 มิลลิ เมตร 
เนื้ อ เ ยื่ อตร งกลา งมี สี
น้ า ต า ล  เ ป็ น ก ลุ่ ม ๆ
หลังจากนั้นจะขยายมา
รวมกั น เป็ นแผล ใหญ่
ส่งผลให้ต้นไม่สมบรูณ์

-ควรฉีดสารเคมีป้องกันเชื่อ
รา ทุกๆ 5-7 วัน 



ผลผลิตน้อย 
โรคใบหงิกหรือใบด่าง 

 

เกิดจากไวรัสหลายชนิด เช่น 
Cucumber Mosaic Virus 
(CMV) 
 

ใบมีอาการหงิกหรือใบ
ด่ า ง พ บ ใ น ใ บ อ่ อ น
มากกว่าใบแก่ 

-ป้องกันเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน 
ละไรขาว เพราะเป็นตัวน า
ไวรัส 
-ถอนต้นที่มีอาการท้ิงและเผา
ท าลาย 

โรคกล้าเน่าตาย  
 

เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. 
Phytopthora sp. Fusarium 
sp. และ Rhizoctonia sp. 

ต้นกล้าแห้งเหี่ยวตาย  -ค ลุ ก เ ม ล็ ด พั น ธุ์ กั บ ส า ร
ป้องกันเชื้อรา 
-เมื่อต้นกล้าขึ้นสูงจากพ้ืนดิน
แล้วควรฉีดสารป้องกันเชื้อรา 
-การใช้เชื้อรา Tricoderma 
โดยน ามาผสมกับร าข้าวและ
ปุ๋ยอินทรีย์ น าไปรองก้นหลุม 

โรคพริกเกิดจากไส้เดือนฝอย 

 

เกิดจากไส้เดือนฝอย 
Meloidogyne spp. 

ต้นกล้าแคระแกร็นไม่
เจริญเติบโต 

-ควรปล่อยน้ าให้ท่วมขังก่อน
การปลูกพริกพ่ีฆ่าไส้ เดือน
ฝอย 
-ตากดินเพ่ือท าลายไส้เดือน
ฝอยและไข่ 
-ใช้ความร้อนช่วย เช่น การ
ต้มน้ าหรืออบไอน้ า 

 
แมลงและศัตรูพืชที่ส าคัญ 

 
แมลง อาการ การป้องกัน 

เพลี้ยไฟพริก 

 

เพลี้ยจะท าการดูดน้ าเลี้ยงของต้นพริกบริเวณ
ยอดอ่อนหรือใบอ่อน ยอดอ่อนจะหงิก ถ้าเกิด
ในช่วงออกดอกดอกจะร่วง หากอาการแล้งจะ
ท าความเสียหายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  

-หมั่นตรวจดูเพลี้ยไฟ โดยพริกดูใต้ใบหรือ
ส่วนอ่อนๆของพริก เช่นยอด ใบอ่อน หาก
พบการระบาดควรใช้สารเคมี ส าหรับ
ป้องกันและก าจัดเพลี้ยไฟ ได้แก่ คาร์บาริล 
เมทิ โ อคาร์บ  โดย ใช้ตามฉลากอย่ า ง
เคร่งครัด 

เพลี้ยอ่อน 

 

ดูดกินส่วนอ่อนๆของต้นพริก ยอดอ่อน ท าให้
ต้นแคระแกร็น 

หมั่นตรวจดูยอดใบหรือยอดพริกตั้งแต่เริ่ม
ตั้งตัวได้ ถ้าพบก็ควรพ่นสารเคมีก าจัดทันที่ 
ฉีดพ่นป้องกันทุก 10 วัน จนกว่าพริกจะ
โตเต็มที ่
-สารเคมี เช่น โตกุไธออน ฟิริมอร์ หรือ
ฟอสดริล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

แมงวันพริก ตัวเต็มวัยจะวางไข่บนผิวพริก เมื่อฝักไข่จะเข้า
ไปกัดกินเนื้อพริกภายใน 

-การท าความสะอาดแปลงปลูกไม่ให้ทรง
พุ่มมากเกินไป 
-ใช้สารล่อแมลงวันตัวผู้ แขวนในแปลงพริก
หรือรอบๆแปลง 



 

-การพ่นด้วยเหยื่อพิษ เป็นสารจ าพวก 
Yeast Protein Hydrolyses หรือ Yeast 
Autolysate ทุก 4-7 วัน ในตอนเช้า 

 
 

การเก็บเกี่ยว 
 
 

พริกจะเริ่มให้ผลผลิตได้ภายหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ 2 เดือน และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลแดงได้เมื่อมีอายุประมาณ 
100 วัน และจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ 10 วัน ในระยะแรกจะให้ผลผลิตน้อยแล้วจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับตั้งแต่เริ่มให้
ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้จนกระทั่งพริกมีอายุ 7-8 เดือน ผลผลิตเฉลี่ยที่เก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังจากนั้นผลผลิตจะลดน้อยลงและหยุดการให้ผลผลิตในที่สุด แต่ถ้ามีการบ ารุงรักษาดีและให้น้ าอย่างเพียงพอ พริกอาจจะมี
อายุถึง 1 ปีหรือนานกว่านั้นก็ได้   

 
ประโยชน์ของพริก 

 
1. พริกมีสารตั้งต้นของวิตามินเอ ช่วยบ ารุงสายตา 
2. ช่วยให้ทางเดินหายใจโล่ง ขับเสมหะ เพราะแคปไซซินจะไปขยายช่องจมูกให้ใหญ่ขึ้น ท าให้เสมหะที่ข้นเหนียวจือจางลง 

ร่างกายสามารถขับออกได้ง่ายขึ้น  
3. พริกม ีวิตามินซี สูง แต่วิตามินซีจะสลายตัวเมื่อถูกความร้อน เพราะฉะนั้นการกินพริกสดๆ จะดีกว่าพริกที่ปรุงสุกแล้ว 
4. แคปไซซินช่วยกระตุ้นสมองส่วนกลาง ให้หลั่งสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารสร้างความสุข ท าให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นถ้ากิน

พริก 
5. ส าหรับผู้ป่วยหอบหืด พริกจะช่วยให้อาการดีขึ้นอย่างมาก เพราะความเผ็ดจะท าให้หลอดลมขยายตัวได้ดีขึ้น ไม่หดเกร็ง 
6. แคปไซซินที่อยู่ในพริก ช่วยป้องกันไม่ให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี แต่ส่งเสริมสร้างคอเลสเตอรอลชนิดดี 
7. ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง 
8. ลดความดัน และลดการอุดตันของหลอดเลือด การกินพริกเป็นประจ า จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ึน 
9. พริกช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกาย และช่วยในการเผาผลาญ จึงมีประโยชน์ในการควบคุมน้ าหนัก 
10. บรรเทาอาการปวด เช่น ลดอาการปวดฟัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อ้างอิง 
 
 

-กรมส่งเสริมเกษตร 
-https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/chilli/05.html 
-

https://puechkaset.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81/ 
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