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พริกหวาน /พริกยักษ
SWEET / BELL PEPPER

รศ.นิพนธ ไชยมงคล
ปรับปรุง 13-01-46

พริกหวาน  Capsicum  annuum var annuum L. Grossum
Group อยูในตระกูลมะเขือ  Solanaceae ซึ่งเปนตระกูลเดียวกับ
มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝร่ัง มีช่ือเรียก Chile, chillies, aji,
piment, pimento, paprika, capsicum
        พริกเปนพืชขามป  แตที่ปลูกเปนการคาสวนใหญจะปลูก
ฤดูเดียว ท ําใหมีสายพันธุใหมจ ํานวนมาก  มีความแตกตางกันทั้งใน
ดานความสูง ขนาดทรงพุม ขนาดของใบ จํ านวนดอกตอชอ
ลักษณะ ขนาด  สีของผล ตลอดจน รสชาติและความเผ็ด

คุณคาทางอาหาร
        พริกจะประกอบดวย วิตามิน เอ กรดแอสคอรบิค ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมสูง   
สารที่ทํ าใหเกิดรสชาติและความเผ็ดของพริกคือ capsaicin (C18 H27NO3) ในพริกมัน หรือพริกหวาน สวน
พริกท่ีมีรสชาติเผ็ดจะประกอบดวย Capsanthin (C40 H58O3)  ซึ่งมีปริมาณสูงในเมล็ด Capsaicin เปน
acrid, volatile alkaloid จะชวยเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจ ชวยกระตุนการท ํางานของตอมน้ํ าลาย เม่ือราง
กายไดรับสาร capsaicin จะสราง Endorphins ชวยในการคลายเครียด ใชในรูปspray ขับไลสุนัขหรือหมี
ตํ ารวจปราบจราจลใชสะลายฝูงชน เม่ือรับประทานพริกจะปลดปลอย neurotransmitters ซ่ึงเปนโปรตีนท่ี
ทํ าใหรูสึกปวดแสบ ปวดรอน นอกจากน้ีจะประกอบดวย antioxidant ใชถนอมอาหาร

พริกหวานหนัก 74 กรัมจะใหพลังงาน 15 แคลอร่ี วิตามิน เอ 6 % วิตามิน ซ ี150 %  พริกสีแดง
แหง ปน ปริมาณ 1 ชอนชา ใหวิตามิน เอ 26 % เมื่อผลแกและเปลี่ยนสีเปนสีแดง สีเหลือง สีสม หรือสีมวง
จะมีประมาณวิตามิน เอ สูงกวาสีเขียว 10 เทา และมีวิตามิน ซ ีสูงกวา 2 เทา

สันฐานวิทยา
พริกเปนพืชขามป แตนิยมปลูกเปนพืชฤดูเดียว ในระยะแรกพชืจะเจริญเปนลํ าตนเด่ียว   เม่ือติด

ดอกชอแรกตรงยอดของลํ าตนเด่ียว  จากน้ันจะแตกก่ิงแขนงในแนวต้ังออกเปนสองก่ิง และเม่ือดอกเจริญ
ที่ปลายกิ่ง ซ่ึงก่ิงแขนงจะเจริญเปนสองก่ิง ท ําใหจํ านวนกิ่งเพิ่มขึ้น ตลอดฤดูการเจริญเติบโต    ผลผลิตจะ
ขึ้นอยูกับจํ านวนกิ่งและจ ํานวนผลตอตน ในระยะแรกท่ีก่ิงเจริญจะเปนก่ิงออน ตอจากน้ันจะเปล่ียนเปนก่ิง
ท่ีแข็งเม่ือแก เปราะและหักงาย โดยทั่วไปจะสูง 0.5 - 1.5 เมตร
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        ใบ จะเปนใบเดี่ยว เจริญสลับกนั ขนาดจะแตกตางกันขึ้นอยูกับพันธุ พันธุที่มีผลขนาดเล็ก เชน
พริกขี้หนูสวน จะมีใบขนาดเล็ก สวนใบของพริกหวานมีขนาดใหญ  เม่ือใบเจริญ 9-11 ใบ ดอกแรกจะ
เจริญ         

ราก จะเจริญในแนวด่ิงลึก 90 -120  เซ็นติเมตร รากแขนงจะแผกวางออกดานขางประมาณ 90
เซ็นติเมตรและรากสวนใหญจะอยูอยางหนาแนนในระดับความลึก 50- 60 เซน็ติเมตร
        ดอก จะเปนดอกสมบูรณ เปนดอกเด่ียว ประกอบดวยกลีบดอก  5 กลีบ สวนใหญจะมีสีขาวแต
บางพันธุจะมีสีมวง เกสรตัวผูแยกกันมีจ ํานวน 5 อัน อับละอองเกสรจะมีสีมวง ยอดเกสรตัวเมียบางพันธุ
จะอยูสูงกวาอับละอองเกสร ดอกสามารถเจริญไดทั้งในสภาพชวงแสงสั้นหรือชวงแสงยาว โดยท่ัวไปจะ
เจริญหลังยายปลูก 1-2 เดือน
        การผสมเกสร พริกเปนพืชที่ผสมตัวเองแตมีการผสมขามโดยธรรมชาติสูง ( 68% Murthy &
Murthy,1962 ) ทํ าใหมีสายพันธุใหมจ ํานวนมาก อาจจะเนื่องมาจากมีแมลงชวยผสมเกสรมากและ  นอก
จากน้ี    อับละอองเกสรจะเปดหรือพรอมที่จะผสมหลังจากดอกบาน 2-3  วัน ดังน้ันกอนท่ีเกสรตัวผูจะ
พรอมที่จะผสม เกสรตัวเมียอาจจะไดรับละอองเกสรจากตนอ่ืน ควรใหมีการผสมเกสรภายในเวลา  24-30
ชั่วโมงหลังดอกบาน ในสภาพอากาศที่มีความชื้นในอากาศตํ ่า จะท ําใหอัตราการติดผลลดลง
        อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการผสมเกสรอยูระหวาง  20  -  25  oซ  มีความชื้นสัมพัทธสูง ในสภาพ
อุณหภูมิ < 18 oซ หรือ > 32 oซ จะจํ ากัดการผสมเกสร อัตราการติดผลจะต่ํ า ดอกและผลขนาดเล็กจะ
รวง  ละอองเกสรจะงอกทอละอองเกสรภายในเวลา 5  ชั่วโมง และจะงอกลงไปผสมไขในรังไขภายใน
เวลา 24-36 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมล็ดจะเริ่มเจริญและเจริญเต็มที ่ (แกทางสรีระวิทยา) ประมาณ 30 วัน
หลังการผสมเกสร  ผลจะเร่ิมเก็บเก่ียวไดหลังจากดอกบาน 1 เดือน

ผล พริกหวาน Bell types ผลมีลักษณะกลมยาว ขนาดใหญ ผลประกอบดวย capsaicin  ใน
ปริมาณท่ีต่ํ ามาก บางคร้ังเรียกพริกหวาน (sweet pepper) พริกหวานสีเขียว จะมีปริมาณความตองการ
ของตลาดสูง แตเม่ือปลอยใหแกบนตนจะเปล่ียนเปนสีแดง สายพันธุที่ปรับปรุงพันธุขึ้นมาใหม อาจจะ
เปล่ียนเปนสีแดง เหลือง สมหรือมวง  การปลูกพริกสเีหลาน้ีนิยมปลูกในเรือนโรง เน่ืองจากการอายุการ
เก็บเก่ียวนานกวาพริกสีเขียว ในบางครั้งอาจมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เปนสาเหตุใหผลถูกทํ าลาย
โดยโรค แมลง แสดงอาการตายน่ึง หรือผลแตกไดงาย พริกสีเขียวประกอบดวย chlorophyll พริกสี
แดง/เหลืองเกิดจากเม็ดสี carotenoids พริกสีมวงเกิดจากเม็ดสี anthocyanin สวนสีน้ํ าตาลเกิดจากการ
ผสมระหวาง chlorophyll, lycopene และ beta-carotene ผลมรูีปทรงและขนาดแตกตางกัน บางพันธุ
อาจจะมีเปลือกผลหนา แตบางพันธุจะบาง มีขนาดความยาว 1-30 เซนติเมตร และกวาง 1-15
เซนติเมตร
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สภาพแวดลอม
      พริกตองการสภาพอากาศอบอุน  ความชื้นในอากาศตํ ่า ไมทนทานตอน้ํ าคางแข็ง อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมส ําหรับการเจริญอยูระหวาง 20-25 o ซ อุณหภูมิกลางคืนไมเกิน 20 o ซ  ในกรณีท่ีอุณหภูมิต่ํ า
กวา  16o ซ และอุณหภูมิกลางวันสูงกวา 32 o ซ   จะทํ าใหดอกรวง อุณหภูมิดินที่เหมาะสมอยูระหวาง 21-
24 o ซ   ในกรณีท่ีอุณหภูมิต่ํ ากวา 20 o ซ    พืชจะใหผลผลิตตํ ่า โดยเฉพาะอุณหภูมิในดินลกึ 4 น้ิวจะตอง
สูงกวา 16 o ซ

การปลูกในอุณหภูม ิ10-15 o ซ    พืชจะชะงักการเจริญ ตาดอกไมเจริญ  ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง
และความชื้นในอากาศตํ ่า จะท ําใหอัตราการคายน้ํ าของพืชสูง  เปนผลใหพืชขาดนํ้ า  พืชจะชะงักการเจริญ
หรือเปนสาเหตุให  ใบ  ดอก และผลรวง ในสภาพอุณหภูม ิ10-21 o ซ ผลจะนิ่มและเหี่ยวเร็ว
        อุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศตํ ่า  จะท ําใหผลเจริญผิดปกติ  เมล็ดนอย  ไมสมบูรณ   จากการ
ศึกษาของ Rylski (1972) พบวาในชวงวันสั้นพริกจะออกดอกเร็วกวาระยะที่มีชวงวันยาว  นอกจากนี้ใน
สภาพที่มีอุณหภูมิกลางคืนสูง  ดอกแรกจะบานเร็วกวาอุณหภูมิต่ํ า โดยการปลกูในอุณหภูมิ 25o ซ  จะเปด
ภายใน 51  วัน และ 67  วัน ในอุณหภูม ิ10o ซ

อุณหภูมิต่ํ ากวา 15 oซ ในระยะที่ผลเริ่มสุก จะท ําใหผลมีปริมาณ capsaicin ต่ํ า ในอุณหภูมิกลาง
คืนต่ํ ากวา 16 oซ จะไมติดผล

ในชวงฤดูแลงหรือฤดูฝน จะมีปญหาการระบาดของแมลง โรค อยางรุนแรง นอกจากนี้จะท ําให
ผลแสดงอาการผิดปกติ เชน อาการตายน่ึง และการแตกของผล

ในดานการผลิตเมล็ดพันธุ  ในอุณหภูมิต่ํ าสามารถท ําใหผลเจริญโดยไมมีเมล็ดหรือมีเมล็ดนอย
อุณหภูมิในระยะกอนดอกบาน จะมีอิทธิพลตอการติดของเมล็ดมากกวาอุณหภูมิหลังดอกบาน

การปลูกในฤดูหนาวควรควบคุมใหอุณหภูมิอากาศในเรือนโรงสูงกวาขางนอก 5 องศา เพ่ือชวย
ในการเจริญ ทรงพุมสูง

ความเขมของแสงและการสังเคราะหแสง
Crops Compensation point

(klx)
Saturated point

(klx)
Degree of assimilation
(CO2 mg/100 cm2/hr.)

Bell/Sweet pepper 1.5 30 15.8

ความเขมของแสงตํ ่าจะท ําใหตนสูงชะลูด ทรงพุมกวาง ดอก ผลเจริญชา เก็บเกี่ยวชา จากการ
ศึกษาของ อิทธพิลของอุณหภูมิกอนและหลังดอกบาน ตอการติดเมลด็ของพริก โดย Rylski (1973)
รายงานดังน้ีคือ
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อุณหภูมิกลางคืน( oซ) จํ านวนเมล็ดตอผล
กอนดอกบาน หลังดอกบาน
18-20 8-10 251
18-20 18-20 252
8-10 8-10 235
8-10 18-20 204

สายพันธุที่ใชปลูก

เนื่องจากสายพันธุพริกหวานจะมีรูปทรง ส ี ขนาดและอายุเก็บเกี่ยว ความทนทานตอโรคและการขนสง
แตกตางกันจํ าเปนที่จะตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุและทํ าการทดสอบในพื้นที่ปลูกและความ
ตองการของตลาด กอนที่ปลูกในเชิงธุรกิจ

สายพันธุพริกหวาน (อายุเก็บเกี่ยว 60-70 วันหลังจากยายปลูก)
สีเขียว

California Wonder, Bell King, Lady Bell, Bell Tower, Bell Captain, Ace Hybrid, Cardinal,
Summer Sweet
พันธุสีแดง

สายพันธุสวนใหญจะเปลี่ยนเปนสีแดงและมวงเมื่อแก แตสายพันธุสีแดงที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเร็ว
ผลขนาดใหญ เปลือกหนา คอนขางหายาก การปลูกในอุณหภูมิตํ ่าจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาและความ
สมํ่ าเสมอของเม็ดสี
อุณหภูมิที่เหมาะสํ าหรับการพัฒนาเม็ดสีแดงอยูระหวาง 18-24  oซ อุณหภูมิสูงกวา เม็ดสีแดงจะไมพัฒนา
อุณหภูมิต่ํ ากวาเม็ดสีพัฒนาชา และไมเปลี่ยนสีในอุณหภูมิตํ ่ากวา 13 oซ

Ace Hybrid, Bellboy , Cardinal, Four Corners และ Merlin  นิยมปลกูในสหรัฐอเมริกา
พันธุสีเหลือง

Golden Belle, Golden Cal Wonder, Astro, Klondike Bell, Honey Bell, Orobelle
พันธุสีสม

Colona, Valencia, Nassu RZ
พันธุสีมวง/น้ํ าตาล

อยูระหวางการพัฒนาจากเม็ดสีเขียว-แดง ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีมวงกอนสีแดงประมาณ 7-10 วัน
Purple Belle F1
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การปลูกพริกสใีนเรือนโรง ควรเลือกสายพันธุที่เหมาะส ําหรับการปลกูในเรือนโรง เชน
พันธุสีเขียว-แดง

Cubico, Pluona
พันธุสีเหลือง

Golden Belle, Marengo, Orobelle
พันธุสีสม

Ariane, Valencia
ลักษณะประจํ าพันธุบางสายพันธุ

สายพันธุ อายุเก็บเก่ียว(วัน) ขนาด(กวางx
สงู : ซม.)

จ ํานวน Lobes (พู) หมายเหตุ

สีเขียว
California Wonder 75 9X11 3-4 TMVR
Yolo Wonder 75 ใหญมาก ใบมาก
สีเขียว/แดง
Sirono F1 50-60 8x10 TMVR
Melito F1 60-70 9x13 TMVR
Mayata F1 65-75 9x14
Spatacus 75-90 200-250 g โรงเรือน
Jumbo Sweet 180 g. 3-4
Big Bertha 70-75 10x18 4 TMVR
Maxibel 68-72 6x8 TMVR
Trophy F1 70 10x12 3-4 TMVR

high fruit set
สีเขียว/เหลือง
Kerala F1 55-65 8x10
Golden California Wonder 50-60 9
Honey Bell F1 large/elongate 3 TMVR
Golden Bell 68 9x11 3-4
Golden Summer F1 70 blocky
Gold fram 75-90 200g โรงเรือน

การเพาะกลา
เมล็ดพริกจะงอกชากวาเมล็ดพืชตระกูลมะเขืออื่น ๆ วัสดุเพาะควรประกอบดวย ปุยหมัก   ปุย

คอกเกา ขี้เถาแกลบ และปุยเคม ี12-24-12



6

        เมล็ดพันธุพริกหนัก 10  กรัม จะมีเมล็ด 2,300 ถึง  2,600 เมล็ด ใชเมล็ดพันธุ 20-40  กรัมตอ พื้นที่
ปลูก 1 ไร  ขึ้นอยูกับความงอก และการปฏิบัติและดูแลรักษาในพื้นที่ปลูก 1 ไร จะใช ตนกลา 3,200 -
3,500 ตน
        การจัดการเมล็ดกอนเพาะ ควรแชเมล็ดในน้ํ าผสมเบนเลท  และเคปแทนอยางละ 6 กรัมตอน้ํ า  1
ลิตร เปนเวลา 30 - 60 นาท ีเพ่ือปองกันโรคท่ีติดมากับเมล็ด และใหเมล็ดงอกเร็ว สมํ่ าเสมอ

หลังจากน้ันนํ าออกมาลาง  และน ําไปแชนํ ้าอุน   50 o ซ    เปนเวลา 10 นาทีและแชใน  KNO3

(โพแทสเซียมไนเตรท) เขมขน 0.1-0.2 % และใชผาเปยกหมาด ๆ   หุมไวประมาณ 1- 2  วัน   หรือจนกระ
ทั้งเริ่มมีรากสีขาวงอกออกมา  อยาใหรากงอกยาวเพราะจะท ําใหไมสะดวกในการหวาน

อุณหภูมิดิน 30 oซ.  จะเหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ด โดยจะงอกภายในเวลา 6-10 วัน การ
เพาะในอุณหภูม ิ15 oซ เมล็ดจะงอกชา

จากการทดสอบอิทธพิลของอุณหภูมิตอการงอกของเมล็ดพริก 3 พันธุ คือ Piquillo de lodosa,
Pico de Mendovia และ Buketen พบวา  อุณหภูมิมีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ดพริก โดย 37 oซ.  เมล็ดจะ
ไมงอก อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 25-31 oซ.   อุณหภูมิในชวง 13 - 31 oซ.   อัตราการงอกจะแตกตาง
กันเล็กนอย ระหวาง 19-31 oซ.  ความสมํ่ าเสมอในการงอกจะแตกตางกัน(Cavero และคณะ 1997)
        หลงัจากท่ีเมล็ดเร่ิมงอก  นํ าไป หยอดในถาดเพาะ ใหลึก 1 ซม. กลบเมล็ดและฉีดพนสารเคมีเชน
เซฟวิน 85 เพื่อปองกันมดและแมลงอื่น ๆ
        การใหน้ํ ากอนเมล็ดงอก ไมควรใหน้ํ ามาก และใหนํ ้าวันละสองครั้งเชา - เย็น   เม่ือตนกลาเร่ิม
เจริญในระยะแรกจะรดน้ํ าวันละหนึ่งครั้ง ตอจากน้ันจะใหน้ํ าสองถึงสามวันตอครั้งขึ้นอยูกับสภาพดินและ
สภาพอากาศ

การดูแลรักษา
 ในระยะที่ตนกลาเจริญควร ฉีดพนดวยปุยนํ้ าหรือปุย

เกล็ดที่มีธาตุอาหารหลักและธาตุรอง ทุก 3-5 วัน
       ฉีดสารเคมีเชน ไดเทน เอ็ม 45 ผสมกับ เซพวิน 85
หรือแลนเนท หรือเมซูโรล และปุยนํ ้า ทุก 7 วัน
        ยายตนกลาเมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ

หน่ึงอาทิตยกอนถอนตนกลา ควรลดการใหน้ํ าเพื่อ
ใหตนกลาชะงักการเจริญ ตนกลาจะแข็งและมีอาหารสํ ารองส ําหรับการเจริญของรากใหม การเตรียม
แปลงปลูก



7

พริกสามารถปลูกไดตั้งแตระดับความสูง 0 – 3000 เมตร จากระดับน้ํ าทะเล   ดินรวนซุยมีอินทรีย
วัตถุ  1.5  %   ระบายน้ํ าไดดีปานกลาง PH 6.0-6.5 ถาหากต่ํ ากวาหรือสูงกวาจะท ําใหผลผลิตตํ ่า  เน่ืองจาก
พืชไมสามารถจะนํ าธาตุอาหารบางธาตุมาใชประโยชนได
        การปลูกในนาหรือดินรวนปนทรายท่ีมี pH ต่ํ า  ควรหวานปูนขาวประมาณ  100  ถึง 300 กิโลกรัม
ตอไร และไถดะดวยผาน 7 ตากดินอยางนอย 2 อาทิตย  หวานปุยคอกหรือปุยหมักกอนพรวนดินจํ านวน
1500  ถึง 3000 กิโลกรัมตอไร  และหวานปุย 12-24-12 จํ านวน 75-100 กิโลกรัมตอไรกอนขึ้นแปลงปลูก
ขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหดินและความอุดมสมบูรณของดิน
        ในดินเหนียวอาจจะใชวิธีเจาะรองปลูก  โดยเจาะรองลึก  30-40 ซม.กวาง 30 ซม.หางกัน 60 -100
ซม.ใสปุยคอก ปุยเคม ีและผสมดินดวยปุยคอกกลบรองปลูกใหสูง 25-30 ซม.

การปลูกและดูแลรักษา
        ระยะปลูกขึ้นอยูกับพันธุ ความอุดมสมบูรณของดิน ฤดูปลูกและการดูแลรักษา ระยะปลูกโดยทั่ว
ไปใชระยะหางระหวางแถว  60-100  ซม.  ระยะระหวางตน  50  ซม.  การปลูกในเรือนโรงจะใชระยะ 50
x 100-120 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับสายพันธุและวิธีการปลูก

การปลูกพริกสีแดง เหลือง มวง นิยมปลูกในเรือนโรง เนื่องจากมีอายุการเก็บเกี่ยวชากวาสีเขียวใช
วิธีการตัดแตงก่ิง และปลูกเปนแถวเด่ียวกลางแปลง

Singh & Naik (1991) ทํ าการทดลองระยะปลูกและอัตราปุยที่เหมาะสมส ําหรับพริกหวานเปน
เวลาสองป พบวาระยะปลูก 40 x 50 ซม.  ไนโตรเจน 8 กก ฟอสฟอรัส 24 กก/ไร ใหผลผลิตสูงที่สุด

กอนปลูกควรใหนํ ้า เพ่ือใหมีความชืน้พอเพียง การปลูกในดินที่ขาดนํ ้า ดินจะดึงน้ํ าจากพืช ท ําให
พืชเหี่ยวตาย การปลูกควรปลูกใหลึกกวาสวนโคนเล็กนอย เพ่ือไมใหตนเคล่ือนไหว

การใสปุย
        ปุยจํ าเปนส ําหรับการเจริญเติบโตของลํ าตน ดอก  ผลและเมล็ด จํ านวนปุยที่จะใชขึ้นอยูกับ สภาพ
ชนิด และความอุดมสมบูรณของดิน
        ปุยหมัก หรือปุยคอกจะชวยในการเพิ่มชองวางในดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มประ
สิทธิภาพในการอุมนํ ้าของดิน ซึ่งจํ าเปนส ําหรับการเจริญของราก

การใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป อาจจะท ําอันตรายตอรากและใบ ระยะท่ีตองการไนโตรเจนคือ
ระยะหลังยายปลูก 1 อาทิตย และในระยะที่ดอกแรกบาน เนื่องจากพริกเปนพืชที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนาน
จะดูดไนโตรเจนไปใชมากที่สุดในระยะ สองในสามชวงสุดทายของการเจริญเติบโต แตการใสปุย
ไนโตรเจนมากเกินไปจะท ําใหมีการเจริญทางลํ าตนสูง ผลสุกชา พริกหวานตองการ ไนโตรเจน 18-27
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กิโลกรัมตอไร การใหปุยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม จะเปนผลใหผลแสดงอาการกนเนา เน่ืองจากจะ
จํ ากัดการดูดแคลเซียมของพืช การใสปุยหลังปลูก ใสไนโตรเจน 6-9 กิโลกรัมตอไร ระยะที่ดอกแรกบาน
(การใหปุยในระบบนํ ้าหยด เพ่ิมปุยไนโตรเจน 2-3 กิโลกรัมตอไร) ใสหลังปลูกครั้งที ่ 2 หลังจากคร้ังแรก
30 วัน ในอัตรา 2-3 กิโลกรัมตอไร โดยใชไนโตรเจนในรูปของยูเรียหรือ แอมโมเนียมไนเตรท

ฟอสฟอรัสจํ าเปนส ําหรับการเจริญของราก ลํ าตน ใบ ดอก และผล ควรใสฟอสฟอรัส 18-27
กิโลกรัมตอไร กอนปลูก
       โพแทสเซียมจํ าเปนส ําหรับการพัฒนาของผล พืชตองการโพแทสเซียม 18-36 กิโลกรัมตอไร การ
ขาดธาตุโพแทสเซียม จะท ําใหผลชะงักการเจริญ เกิดอาการผลซีดขาว ผิวบาง เมล็ดไมสมบูรณ การใส
โพแทสเซียมในอัตราสูง จะท ําใหเปลือกผลบาง
       การขาดธาตุแมกนีเซียม จะท ําใหเน้ือเย่ือระหวางเสนใบเปนสีเหลือง ท ําใหเกิดอาการใบดางลาย
สมํ่ าเสมอทั่วใบ พบในใบแก
       การขาดธาตุเหล็ก จะท ําใหเกดิอาการยอดเหลือง โดยใบออนท่ียอดจะซีดเหลืองหรือขาว ใบมี
ขนาดเล็กกวาปกติ และเจริญเปนกระจุก ผลพริกก็จะมีอาการซีดขาว
        การขาดธาตุแมกนีเซียม  จะมีผลกระทบตอการเจริญของพริกหวานอยางมากแตไมมีผลตอการ
เจริญของพริกข้ีหนู
        การขาดแคลเซียมจะท ําใหเกิดอาการกนเนา สวนการขาดธาตุก ํามะถัน ไมมีผลกระทบตอการ
เจริญของพริก
        ในดานผลผลิต พบวา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมีผลตอการเพิ่มผลผลิตของพริก
อยางมาก  ผลการวิเคราะหการใชธาตุอาหารจากผลผลติพริกหวาน 1000 กิโลกรัม พบวาดูดธาตุอาหารไป
ใชดังน้ีคือ ไนโตรเจน 1.3 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส(P2O5) 4.5 กิโลกรัม โพแทสเซียม (K2O) 2.7 กิโลกรัม

การใหปุยตามผลการวิเคราะหดิน(ปอนดตอเอเคอร)
วิธีการใส N P2O5 (lb/a) K2O(lb/a)

(lb/a) ต่ํ า ปาน
กลาง

สูง สูง
มาก

ต่ํ า ปาน
กลาง

สูง สูง
มาก

ปริมาณรวม 100-130 200 150 50 0 200 150 100 50
กอนปลูก 50 150 100 50 0 150 100 50 0
ระยะติดผล 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30 วันหลังติดผล 25-50 - - - - - - - -
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เอกสารค ําแนะนํ าการปลูกพริกหวานในประเทศญ่ีปุน
ปุย จํ านวน

(กก/ 1000 ม 2 )
ใสกอน
ปลูก(กก)

การใสหลังปลูก
(กก.)

I II III IV
ปุยหมัก 2000 2000
N 30 12 4 5 5 4
 P2O5               15 15
 K2O 22 8 3 4 4 3

เอกสารคํ าแนะนํ าการปลูกของเกษตรกรในไตหวัน
ปุย จํ านวน (กก/

1000 ม 2 )
ใสกอน
ปลูก(กก)

การใสหลังปลูก(กก.)

I II III IV
ปุยหมัก 2000 2000
แอมโมเนียมซัลเฟต 100 20 10 20 25 25
 แคลเซียมซูเปอรฟอสเฟต 100 20 10 20 20 -
 โพแทสเซียมคลอรไรด 35 25 - 5 5 -

การใสปุยหลังปลูก
        ใสปุยครั้งที่หนึ่ง หลังยายกลาปลูก  7  วันหรือหลังจากท่ีพืชต้ังตัวได  โดยโรยรอบ ๆ ตน หางจาก
ตน 10 ซม
        ใสปุยครั้งที่สอง  หลังยายปลูก 27  วัน หรือเมื่อพริกสูง 30 ซม.ซ่ึงจะเร่ิมออกดอกชุดแรก  ควรใส
ระหวางแถว
        การใสปุยครั้งที่สาม หลังจากยายปลูก 47 วันหรือมีความสูงประมาณ 50 ซม. โรยระหวางรองทาง
เดินทั้งสองขาง เพ่ือชวยในการเจริญของดอกผลชุดหลัง ซึ่งจะมีเปนจํ านวนมาก

การใสปุยครั้งที่สี ่ใสหลังยายปลูก 67 วัน โดยโรยระหวางรองทางเดินท้ังสองขาง
       การใสปุยเพิ่มสามารถสังเกตจากความสมบูรณของพืช  ควรฉีดพนดวยปุยนํ ้าท่ีธาตุอาหารครบ
ทุกอาทิตย ในระยะติดผลควรฉีดพนดวย Urea เขมขน  0.25 % ทุก 15 วันเพื่อใหพืชสมบูรณ เพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ
        เม่ือผลแรกเร่ิมเจริญควรเด็ดออก  เน่ืองจากผลจะดึงอาหารไปใชในการเจริญทํ าเพ่ือสวนยอด
ชะงักการเจริญ เปนสาเหตุใหผลผลิตและคุณภาพต่ํ า
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การใหน้ํ า
 พริกหวานเปนพืชที่ไมทนทานตอสภาพขาดนํ ้า หรือการใหน้ํ ามากเกินไป พริกตองการน้ํ า 400-

1000 มิลลิเมตร ตลอดฤดูปลูก  ควรใหน้ํ าอยางพอเพียงและสมํ ่าเสมอ  ระยะที่ยายปลูกใหมควรดูแลใหมี
ความชื้นอยางพอเพียง  แตไมควรใหมากจนน้ํ าขัง แฉะ จะท ําใหรากเนา ตายไดงาย

การขาดน้ํ าจะท ําใหพืชชะงักการเจริญ และในระยะที่ติดดอก  ผล ถาหากขาดนํ้ าและอุณหภูมิสูง
จะทํ าใหดอกและผลออนรวงไดงาย  ในกรณีท่ีติดผล  จะท ําใหผลมีขนาดเล็กแข็ง

ในระยะการพัฒนาของผล  ในกรณีที่พืชขาดนํ ้าและมีอุณหภูมิสูง ผลจะแสดงอาการกนเนา
(blossom end rot) ไดงาย

 การปลูกในดินทราย ตองใหน้ํ าบอยคร้ังกวาดินเหนียว ระยะที่มีหมอกลงจัดควรใหนํ ้าตอนบาย
เพื่อใหหนาดินแหงกอนคํ ่า     นอกจากน้ีการทดน้ํ าเขาตามรองประมาณ  หนึ่งในสามของความสูงของ
แปลง   จะดีกวาการใหแบบพนฝอย

การควบคุมและกํ าจัดวัชพืช
        อาจจะใชวัสดุคลุมดิน ซึ่งจะชวยรักษาความชื้นในดินและควบคุมวัชพืช   ถาหากใชฟางคลุมควร
เปนฟางเกาหรือฟางใหมที่หมักและเปลี่ยนสีเปนสีนํ ้าตาล   เนื่องจากเพลี้ยจะชอบสีเหลืองท ําใหเกดิโรคใบ
หด การใชพลาสติกสีด ํา จะชวยเพิ่มอุณหภูมิดิน
            ควรคลุมดินดวยพลาสติกสีเงิน ซึ่งสะทอนแสงและชวยลดปริมาณแมลงปากดูด ควบคุมวัชพืช
รักษาความชื้นและลดอุณหภูมิในดิน ผลการทดลองหลายแหงพบวาการคลุมดินดวยพลาสติกและใหปุย
ในรูปสารละลายแบบระบบนํ้ าหยดสามารถชวยเพิ่มผลผลิต เพ่ิมขนาดของผล และ ชวยใหสามารถเก็บ
เก่ียวเร็ว

การตัดแตงกิ่งและการปลิดผล
        เนื่องจากพริกหวานเปนพืชที่ตองการทั้งผลผลิตและคุณภาพ 
ดังน้ันจึงจํ าเปนตองมีการตัดแตงก่ิงเพ่ือใหลํ าตนโปรง เพ่ิมอัตราการ
หมุนเวียนของอากาศ ลดการระบาดของโรค เกิดความสมดุลในการ
สรางอาหารและการใชอาหาร   ส ําหรับการเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณภาพของผล ตลอดจนยืดเวลาเก็บเกี่ยว จํ านวนกิ่งและจ ํานวนผลตอตนขึ้นอยูกับพันธุ ฤดูปลูก  และ
มาตรฐานความตองการของตลาด โดยทัว่ไปจะตัดแตง 2-6 กิ่ง โดยคัดเลือกกิ่งที่สมบูรณ การตัดแตง 2 กิ่ง
จะใหผลขนาดใหญและคุณภาพสูง ปจจุบันการปลูกพริกส ี นิยมปลกูตัดแตง 2 กิ่งและปลูก 2 ตนตอหลุม
เพื่อเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่
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        โดยทั่วไปพริกหวานในขอที่มีดอกเจริญ จะแตกกิ่งใหมเปนสองกิ่ง ดังน้ัน
        ดอกชดุแรก  จะมีจํ านวนหน่ึงดอก
        ดอกชุดที่สอง จะมีจํ านวนสองดอก
        ดอกชุดที่สาม จะมีจํ านวนส่ีดอก
        ดอกชุดที่สี่   จะมีจํ านวนแปดดอก หรือเพ่ิมเปนสอง
เทา ในดอกชุดตอ  ๆไป

จํ าเปนที่จะตองศึกษาจํ านวนกิ่งและจ ํานวนผล  ตอตน
ในฤดูหนาวจะตัดแตงใหเหลือ 4 กิ่งและในฤดูรอน 6 กิ่งตอตนและปลิดหนอ หรือก่ิงท่ีอยูต่ํ ากวาดอกชุด
แรกออก การตัดแตงมากในสภาพปลูกที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงสูง จะท ําใหมีใบไมพอที่จะปอง
กันผลกระทบตอแสงแดดโดยตรง ท ําใหเกิดอาการตายน่ึง
        การปลิดผลควรปลิดผลแรกและผลที่ไมสมบูรณ ถูกท ําลายโดยโรคแมลงท้ิง

การใชฮอรโมนชวยในการเจริญ
จิบเบอเรลลิค แอซิด (Gibberellic Acid: GA3) ชวยในการเจริญเติบโตของพริกโดยเฉพาะการ

ปลูกในสภาพอุณหภูมิต่ํ า การเจริญเติบโตชา ใชความเขมขน 100-500 ppm เริ่มฉีดพนหลังยายปลูก 2
อาทิตย และฉีดทุก 2 อาทิตย

นอกจากน้ี GA3 สามารถชวยในการติดและการเจริญของผล ฉีดพนทุก 1-2 อาทิตยในระยะที่ดอก
บาน อาจจะใชความเขมขนสูงในพื้นที่ปลูกที่มีปญหาในการผสมเกสรและการติดของผล GA3 ชวยใหผล
มีขนาดใหญ และติดผลมาก

การใชฮอรโมนพฒันาสีของผล
ในสภาพปลูกที่มีอุณหภูมิและความเขมแสงตํ่ า สีของผลพัฒนาชา ไมสมํ ่าเสมอ การฉีดพน

ethephon (ethrel) เขมขน 1000-1500 ppm ฉีดพนที่ผลในระยะที่เริ่มเปลี่ยนส ีสามารถชวยกระตุนใหเกิด
การพัฒนาเม็ดสีไดเร็วและสมํ่ าเสมอและเก็บเกี่ยวเร็ว ประสิทธิภาพของ ethephon ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ควร
ศึกษาวิธีใชใหละเอียด

การเก็บเก่ียว
        การเก็บเกี่ยวพริกหวาน ขึ้นอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก  โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวเมื่ออาย ุ70-130วัน
หลังยายปลูก พริกหวานสีเขียวเก็บเก่ียวเม่ือผลเจริญเต็มท่ี  ผลแข็ง ผิวเรียบเปนมัน หลังจากระยะสุกเขียว
ผลจะเริ่มเปลี่ยนสีเปนสีมวง /แดง/เหลือง เอทธีลีน(ethylene:C2H4))จะชวยเรงการพัฒนาสีของผล
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ในระยะที่ผลพัฒนาและเริ่มแก จะสะสมนํ ้าตาล (simple sugar) ที่เปลือก
ระยะการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับตลาด ตลาดในทองถิ่น เก็บเกี่ยวเมื่อผลเปลี่ยนส ี  80 % สวนตลาดที่

หางไกล เก็บเกี่ยวเมื่อเริ่มเปลี่ยนสี 35-60 %
การเก็บเกี่ยวจะใชมีดที่บางและคม ตัดข้ัวดานท่ีติดกับลํ าตน ไมควรปลิดผล เน่ืองจากจะทํ าใหล ํา

ตนฉีกขาด ควรใหมีข้ัวติดผล เพ่ือปองกันการเนาจากการเขาทํ าลายของโรคที่แผลซึ่งเกิดจากการหลุดของ
ขั้วแตควรระวังขั้วอาจจะท ําใหผลอื่น ๆเกิดแผลในระหวางการขนสง

หลังเก็บเกี่ยวควรลางทํ าความสะอาดดวย คลอรีน เขมขน 300 ppm และใชน้ํ าอุณหภูมิ 53 oซ
เพือ่ปองกันผลเนา

การลด field heat ที่สะสมอยูในผลกอนระยะเวลาเก็บเกี่ยว โดยรักษาอุณหภูมิของผลใหอยู
ระหวาง 9- 10 oซ การลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช forced air cooling หรือ hydrocooling หรือ vacuum
cooling จะชวยยืดระยะเวลาการเก็บรักษา แตหลังจาก hydrocooling ควรใชพัดลมเปาใหแหงเร็วที่สุด เพ่ือ
ปองกันการเขาท ําลายของโรคผลเนา

การเคลือบผิวจะชวยลดการคายนํ้ า ปองกันผลเหี่ยวและปองกันการเกิดแผลระหวางการขนสง
การหอผลดวย moisture- retentive films เชน perforated polyethylene ชวยใหเก็บรักษาไดนานกวาปกติ 1
อาทิตย

อุณหภูมิในการเก็บรักษา
ผลพริกหวานไมทนทานตอสภาพอุณหภูมิตํ ่า ไมควรเก็บรักษาตํ ่ากวา 7 oซ อุณหภูมิที่เหมาะสม

สํ าหรับการเก็บรักษาอยูระหวาง 8-9 oซ อุณหภูมิสูงกวา12 oซ กระตุนใหเกิดการพัฒนาของสี
พริกสีเขียว  7.2 - 10.0 oซ 90 - 95 % RH ระยะเวลา 2-3 อาทิตย

          พริกที่เปลี่ยนเปนสีแดง/เหลือง อาจจะเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4.4 - 7.2 oซ  90-95 % RH  ระยะเวลา
1 อาทิตย ไมควรเก็บรักษาผลพริกนานกวา 2-3 อาทิตย

อุณหภูมิสูงกวา 13.0 oซ ชวยใหสีพัฒนาเร็ว แตจะเหมาะสมส ําหรับการเขาทํ าลายของโรคผลเนา
ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ ่ากวา 7.0 oซ  จะท ําใหเช้ือรา Alternaria rot เขาท ําลาย
ไดงาย อุณหภูมิ 0-2 oซ ผลจะแสดงอาการไสดํ าในเวลา 2-3 วัน
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แมลง  โรคและการปองกันกํ าจัด
ไรขาว (Broad mites:  Polyphago tarsonemus Latus )
ลักษณะการท ําลาย
        ไรขาวทํ าลายโดยการดูดนํ ้าเลี้ยงของพริก ท ําใหเกิดใบมวนงอหงิกและหัวโกรน(Curly top)โดย
ใบที่ 4-5-6  จากยอด แสดงอาการขอบใบหยักเปนคลื่น โคนใบเรียวเลก็ ใบที ่3-4เรียวยาวและขอบใบมวน
งอลงทั้งสองขาง  ใบที ่ 1-2 จากยอด จะเหลืองเรียวเล็กปลายโคงงอลง และขอบใบมวนงอเชนเดียวกัน
หลังจากน้ัน ใบออนท่ียอดจะรวงหมด ยอดเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลแหงตาย หรืออาการหัวโกรน ชะงักการ
เจริญและไมใหผลผลิตเมื่อฉีดพนยาแลวยอดจะแตกใหมไดอีก แตจะใหผลผลิตตํ ่า   
การปองกันและกํ าจัด

•  หมั่นตรวจดูยอดตนพริกสมํ ่าเสมอ เม่ือพบไรขาวควร ฉีดพนดวยก ํามะถันผง ชนิดละลายนํ้ า
ไดใหทั่วใตใบ เพราะไรขาวจะอยูดานใตใบโดยเฉพาะใบที่อยูสวนยอดและฉีดวันเวนวันเมื่อ
เริ่มระบาด 2-3 คร้ัง และเร่ิมฉีดใหมเม่ือพบศัตรูระบาด

•   รักษาแปลงปลูกใหมีความชื้นสูง เนื่องจากไรขาวจะระบาดมากในอุณหภูมิสูงและแหงแลง
•   ฉีดสารเคมีเชน เคลเทน โคไมท วาทาไมท ไดโตฟอล อิไทออน หรือ คลอไรเบนซิเลท
เปนตน

เพลี้ยไฟ (Thrips: Thrips tabaci Lind.)
   ลักษณะการท ําลาย
        เพลี้ยไฟจะดูดน้ํ าเลี้ยงและท ําใหเกิดอาการยอดหดหรือใบหงิก(Leaf   curl)โดยใบออนท่ียอดเรียว
ยาวและโคงงอลง ขอบใบงอ  ใบมีขนาดเล็กลง ผิวใบมีจุดสีนํ้ าตาลใบเหลืองและแข็งกรอบ เม่ือแตะใบ
ออนเพียงเบา  ๆ ก็จะหลุดรวงอยางงายดาย ใบออนจะออกเปนกระจุกอาการคลายเกดิจากการทํ าลายของ
ไรขาว  แตใบจะแข็งและกรอบกวาท ําใหยอดหงิกไมติดผล ถาหากระบาดรุนแรงจะไมสามารถเก็บผลผลิต
ไดเลย
การปองกันและกํ าจัด

•  ควรฉีดพนดวยสารเคมีประเภทดูดซมึ  จะใหผลดีและตองฉีดพนใหทั่วยอดและใตใบ ซ่ึงศัตรู
ชนิดน้ีหลบซอนตัวอยู  พริกอาจจะแตกยอดใหมแตจะใหผลผลิตตํ ่า การฉีดสารเคมีควรฉีด
เวลา 10.00-11.00 น.

•    ในพื้นที ่ๆปลูกใหม ๆ อาจจะใชสารเคมีเชน เซพวิน 85 บาซูดิน หรือ ไดอะซิโนน ถาหาก
เปนแหลงปลูกพริกเกาควรใช เมซูโรล คารบามัลท หรือ ฟอรส เปนตน
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เพล้ียออน (Aphid : Myzus persicae Sulz. )
   ลักษณะการท ําลาย   
        เพลี้ยออนจะดูดน้ํ าเลี้ยงที่ใบสวนยอดท ําใหยอดหงิก  โดยใบพริกจะแสดงอาการ หยักเปนคลื่น
และหงิก มีสีใบดาง  ใบมีขนาดเล็กลง พืชจะชะงักการเจริญและผลผลิตต่ํ า
   การปองกันและกํ าจัด

•  ฉีดสารเคมีเชน เซพวิน 85 มาลาเฟซ ฟอสเด็กซ อาโซครอน  พิริมอร หรือฟอสดริน

หนอนแมลงวันแตง (Melon fly : Dacus cucurbitae Coq.)
   ลักษณะการท ําลาย   
        เจาะผลทํ าใหผลเนา  ผลที่ถูกท ําลายจะมีสีไมสมํ ่าเสมอและรวงกอนผลสุก  ถาหากสังเกตุดูทั่วผล
จะพบรูเล็ก ๆอยูกึ่งกลางผล ซึ่งเกิดจากแมลงวันแตงวางไข โดยแทง อวัยวะเขาไปใตเปลือกและวางไข
เมื่อไขเจริญเปนตัวหนอน จะกัดกินไสในพริกท ําใหไสในเละและผลเนา ภายหลังอาจจะมีแมลงวันอ่ืนมา
วางไข  เกิดเปนหนอนข้ึน ท ําใหผลเนาอยางรวดเร็ว พบมาในพริกขนาดใหญและมีเนื้อมาก
   การปองกันและกํ าจัด

•  ฉีดพนสารเคมีเชน เซพวิน  บาซูดิน เมซูโรล หรือ  แลนเนท เปนตน ฉีดหลังจากที่ดอกบาน
จนกระทั้งกอนเก็บเกี่ยวผล

หนอนกระทูผัก (Cut worm : Spodotera litura F.)
      เปนหนอนที่มีล ําตัวคอนขางอวน  ผิวลํ าตัวเรียบในขณะเปนตัวออน เม่ือออกจากไขใหม ๆ  จะ
พบอยูเปนกลุมแทะกินผิวใบ ระยะนี้จะสังเกตุไดโดยมีแถบสีด ําพาดขวางตรงใกลหัว เม่ือโตข้ึนจะคอย
คอยจางหายไป  ในระยะตอจากน้ันจะมีสีตาง ๆ เชน สีนํ ้าตาลดํ าน้ํ าตาลปนเหลือง  ลํ าตัวอวน  สวนหัวเล็ก
มีขีดสีดํ าตามความยาวของล ําตัว เคล่ือนไหวชากวาหนอนอ่ืน
   ลักษณะการท ําลาย

 หนอนกระทูผักมักจะพบเขาท ําลายในระยะท่ีพริกโตหรือตกพุม   ขณะท่ีหนอนยังเปนตัวออน
การระบาดท ําความเสียหายไมรุนแรง   การเขาท ําลายในระยะผลออน   จะกัดตรงโคนกานสวนท่ีติดกับผล
เปนรูใหญ ถาหากเปนตัวออนจะเขาไปกัดกินไสและเมล็ดในฝก  สวนหนอนตัวโตเต็มวัยจะกัดพริกเปนรู
จนถึงไส และจะยายไปทํ าลายผลอื่นตอไป ถาหากเขาท ําลายพริกที่มีผลขนาดเล็ก เชน  พริก ข้ีหนู หนอน
จะกัดผลขาดและรวง แตถาหากเปนพริกที่มีผลขนาดใหญจะท ําใหเกิดแผล เมื่อมีความชื้นเขาไปในผลจะ
ทํ าใหผลเนา ในบางครั้งอาจมีแมลงวันบางชนิดเขาไปวางไขที่แผล
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        หนอนชนิดน้ีจะระบาดท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณที่ปลูกพืชผัก ฝายและถั่ว ติดตอกันตลอดป การ
ทํ าลายรุนแรงมักจะพบในฤดูฝน
 การปองกันและกํ าจัด

•  ใชสารเคมีเชน เซพวิน 85 บาซูดิน หรือ ดิมิลิน

หนอนเจาะผลมะเขือเทศ(Tomato fruit worm: Helicoverpa armigera H.)
        หนอนเจาะผลมะเขือเทศ จะวางไขตามยอดออน  ดอกออนและใบ วางไขเปนฟองเด่ียวหรือกลุม
เล็ก ๆ ไขแตละฟองจะมีรูปลักษณะเปนครึ่งวงกลม มีสีขาวนวลหรือสีครีมผิวจะมันสะทอนแสงและจะ
เร่ิมเขมขึ้นเร่ือย ๆ ระยะการเปนไขประมาณ  3-5 วัน ระยะเปนตัวออนจะมีสีขาวนวล หัวสีนํ้ าตาลเขมหรือ
สีดํ ามีขนาดโตกวาล ําตัว เม่ือหนอนตัวโตเต็มวัยจะเปนระยะท่ีกินอาหารมากท่ีสุด  มีสีสรรแตกตางกันต้ัง
แต น้ํ าตาล ดํ า เขียวปนเหลืองหรือ เทา บนล ําตัวมีเสนเล็ก ๆ สีเหลืองอยูดานขาง ๆละ 2 เสน และมีลายเสน
สีนํ้ าตาลดานบนอีก 1 เสน ตามล ําตัวมีขนนอย
ลักษณะการท ําลาย
        หนอนจะวางไขตามยอดออนและดอกออน  ตัวหนอนท่ีออกจากไขจะกัดกนิใบออนกานดอก
หรือกลีบดอก  การเขาท ําลายระยะที่พริกเปนผลเล็ก หนอนจะเจาะเขาไปกัดกนิในผลทํ าใหผลรวงหรือเนา
ทํ าความเสียหายรุนแรงกวาหนอนกระทูผัก เมื่อเจาะกัดผลหนึ่งแลวจะยายไปกัดกินผลตอไปท ําใหเกิด
ความเสียหายมาก หนอนจะระบาดอยูทั่วไปในแหลงที่มีการเพาะปลูก ฝาย มะเขือเทศ ขาวโพดและจะ
ระบาดไดตลอดป
การปองกันและกํ าจัด

•  ฉีดพนดวยสารเคมีเชน แลนเนท นูวาครอน ไพเรทอกซหรือ อะโซดริน
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โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ
โรค                     เชื้อสาเหตุ

       โรคกุงแหงเทียม         Alternaria spp.
       โรคตากบ                Cercospora capsici  Heald and Wolf
       โรคกุงแหงหรือ          Colletotrichum piperatum (Ell.and Ev.)
       แอนแทรกโนส           Ell.and Halst
       โรคผลเนา       Diaporthe phaseolorum (Cooke and Ell.)Sacc.
       โรคเหี่ยวฟวซาเรี่ยม    Fusarium solani (Mart.) Sacc.
                                  Gibberella fujikuroi (Sawada)Ito.syn.
                                  Fusarium moniliforme Sheldon
       โรคใบไหม ผลเนา      Phytophthora capsici Leonian
       โรครากและโคนเนา     Rhizoctonia solani Kuhn
       โรคเนาสีนํ ้าตาล        Pseudomonas solanacearum E.F.Smith
       โรคใบจุด                Zanthomonas vesicatoria (Doidge)Downson
       ไวรัส                       Alfalfa mosaic virus(A M V)
                                    Cucumber mosaic virus(C M V)
                                    Tobacco mosaic virus (T M V)

โรคกุงแหงเทียม (Fruit rot)
  เชื้อสาเหต ุ:  Alternaria spp.

   ลักษณะอาการ
ผลพริกที่มีแผลเน่ืองจากหนอนแมลงวันเจาะผล หรือเน่ืองมาจากผิวแหงตาย  เพราะโรคกุงแหง

มักจะมีเชื้อราสีดํ าชนิดหน่ึงเกิดข้ึนบนแผล    ท ําใหผลมีอาการคลายโรคกุงแหง ถาหากปลอยไวนานเช้ือรา
จะระบาดติดกัน ท ําใหพริกเสียหายมากขึ้น
   การปองกันกํ าจัด

•  โรคนี้เปนโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ ดังน้ันกอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 oซ
เปนเวลา 20 นาที

•  การใสปูนขาวและปุยอินทรีย จะท ําใหผนังเซลลแข็งแรงและทนทานตอโรคน้ีไดดี
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โรคกุงแหงหรือแอนแทรกโนส (Antracnose)
เชื้อสาเหต ุ : Colletotrichum  piperatum (Ell.and  Ev.) Ell.andHalst

   ลักษณะอาการ
ผลพริกจะมีแผลเปนรูปไขหรือวงกลมสีนํ้ าตาล แผลจะขยายกวางออกไปขนาดไมจ ํากัด  บางแผล

อาจจะขยายไปทั่วและท ําใหผลเนาหมดทั้งผล เนื้อเยื่อของแผลบุมลึกลง มีเสนใยราสีดํ าเปนขนสั้น ๆ ขึ้น
เปนกระจุกและเรียงเปนวงกลมซอนกันหลายชั้น ในสภาพอากาศชื้น  จะมีสปอรของเช้ือราเปนสีชมพู
ออนหรือ สีครีมออน  ๆ ท ําใหผลพริกเนาและติดตอกันอยางรวดเร็ว เช้ือสาเหตุจะเขาทํ าลายผลพริกทุก
ระยะของการเจริญ เร่ิมต้ังแตเปนผลขนาดเล็กจนกระท้ังสุกแดง ถาหากเกิดกับผลที่ออน เซลลบริเวณแผล
ที่ถูกทํ าลายจะหยุดชะงักการเจริญ สวนรอบ ๆ แผลที่ไมถูกท ําลายจะเจริญไปเร่ือย ๆ ท ําใหเกิดอาการโคง
งอ บิดเบี้ยว โดยมีเซลลที่ตายอยูดานใน ลักษณะคลายกุงแหง โรคนี้ปกติจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผลพริก  แต
ในกรณีที่ระบาดรุนแรงและสภาพแวดลอมเหมาะสมอาจจะเขาท ําลายล ําตนและใบได
        โรคนี้จะระบาดมากในฤดูฝนหรือในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธสูงกวา 95 %  และ อุณหภูมิ
ระหวาง 27o - 32o
   การปองกันและกํ าจัด

•  โรคนี้เปนโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ ดังน้ันกอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 oซ
เปนเวลา 20 นาที

•    ใชสารเคมีจํ าพวก มาเน็บ  ไซเน็บ ไซแรม เคปแทน  แอนทราโคล ไดโฟลาแทน วามีนเอส-
เดอโรซาน หรือเบนเลท อัตราสวนตามท่ีบริษัทกํ าหนด  ทุก 5 ถึง 15 วัน ขึ้นอยูกับความ
รุนแรงของโรค

โรคตากบ (Frog-eye leaf spot, fruit stem-end rot)
  เชื้อสาเหต ุ:  Cercospora capsici  Heald and Wolf
   ลักษณะอาการ

โรคตากบ  จะเกิดขึ้นทั่วไป โดยปกติจะพบเขาท ําลายใบแกที่อยูดานลาง 2 - 3  ใบ แตในสภาพ
แวดลอมเหมาะสม อาจจะเปนโรคท่ีระบาดท่ีทํ าความเสียหายอยางรุนแรงได เช้ือสาเหตุสามารถเขาทํ าลาย
ทุกสวนของพืชเชน ใบ  ลํ าตน ขั้วผลและผล โดยแผลจะมีลักษณะเปนวงกลมสีนํ้ าตาลขนาด      เสนผา
ศูนยกลาง 3 - 4  มิลลิเมตร เน้ือเย่ือกลางแผลแหงบางเปนสีขาวหรือเทา   กลางแผลมีราสีเทาด ําข้ึนเปน
กระจุกแผลขยายใหญ และรวมกันเปนแผลขนาดใหญ  เน้ือเย่ือรอบแผลมีสีเหลือง ท ําใหใบเหลืองทั้งใบ
และถาหากเกิดแผลที่ขั้วผลจะท ําใหผลรวงหลนงาย  เช้ือสาเหตุจะเขาทํ าลายผลไดงายในกรณีที่ผลถูกแดด
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เผาเปนโรคตายน่ึง  แผลที่เกิดบนลํ าตนและกิ่ง  มีลักษณะเปนแผลยาวสีดํ าหรือน้ํ าตาลเขม ถาหากระบาด
รุนแรง จะท ําใหสวนที่ถูกท ําลายตายได
     การปองกันและกํ าจัด

•  โรคนี้เปนโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ ดังน้ันกอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน50 oซ เปน
เวลา 20 นาที

•  ใชสารเคมีจํ าพวก  มาเน็บ ไซเน็บ  ไซแรม เคปแทน  เดอโรซาน เบนเลทเปนตน

โรคตนและใบไหม (Phytophthora blight, fruit rot)
   เชื้อสาเหต ุ:   Phytophthora capsici Leonian
ลักษณะอาการ

 โรคนี้เกิดกับพริกไดทุกระยะของการเจริญ  และทุกสวนของพืช  นอกจากนี้จะมีลักษณะอาการ
ท ําลายพืชไดหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับระยะการเจริญและสวนของพืชที่ถูกท ําลาย
        การเขาทํ าลายในระยะตนออน  อาการจะคลายกับการทํ าลายของโรคโคนเนาโดยเช้ือสาเหตุจะ
เขาทํ าลายบริเวณโคนตนแผลจะมีลักษณะคลายโดนนํ ้ารอนลวก  ท ําใหตนกลาลมพับลงและแหงตาย สวน
การทํ าลายในระยะที่ตนโต จะท ําใหเกิดอาการรากเนา ลํ าตน กิ่ง จะเกิดเปนแผลสะเก็ด ใบเปน  แผลจุด ผล
แหงหรือเนา
        อาการบนใบจะเริ่มจากเปนแผลจุดชํ ้าเล็ก  ๆ   และขยายขนาดอยางรวดเร็ว หากเกิดแผลหลาย
แผลในใบ จะท ําใหใบเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลหดยน ที่บริเวณแผลจะมีเสนใยของเชื้อสาเหตุสีขาวปกคลุมอยู
ทั่วไป
        แผลที่ลํ าตนจะพบบริเวณโคนตนเปนแผลสะเก็ด   เม่ือเปลือกถูกทํ าลายโดยรอบพืชจะตาย  แผลที่
เกิดบนกิ่งแขนงจะท ําใหใบเหี่ยว  สวนยอดหรือปลายกิ่งจะเหี่ยวและตาย
        แผลบนผลของพริกจะเปนจุดชํ ้าเล็ก ๆ และขยายขนาดอยางรวดเร็ว สีของแผลจะเปลี่ยนเปนสี
เหลืองออน     และยุบตัวลงพรอมกับมีเสนใยของเชื้อสาเหตุสีขาวปกคลุมเชื้อรานี้สามารถติดไปกับเมล็ด
ได
        โรคนี้จะระบาดมากในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิสูง อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการ
เขาทํ าลายของเชื้อสาเหตุอยูระหวาง 8o -  38 oซ
   การปองกันและกํ าจัด

•  โรคนี้เปนโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ ดังน้ันกอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 oซ
เปนเวลา 20 นาที

•   ใชสารเคมีเชน มาเน็บ ไซเน็บ ไดโพลาแทน หรือ ริโดมิล เอ็ม แซด เปนตน
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โรคราแปง (Powdery mildew)
  เชื้อสาเหต ุ: Oidiopsis sp.
   ลักษณะอาการ

ใบพริกที่ถูกเชื้อสาเหตุเขาท ําลาย จะมีราสีขาวคลายผงแปง จับอยูที่ผิวดานลางของขอบใบ ถาหาก
ระบาดมากใบจะเหลืองและรวง โรคน้ีจะเขาทํ าลายในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธตํ ่า อุณหภูมิสูง
   การปองกันกํ าจัด

•  ฉีดพนสารเคม ีเชน ไตรมิลทอก ฟอรเต หรือ  คาราเทน หรือ ดาโคนิล เปนตน

โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา (Fusarium wilt)
   เชื้อสาเหต ุ: Fusarium solani (Mart.) Sacc.
                   Gibberella fujikuroi (Sawada)Ito.syn.
                   Fusarium moniliforme Sheldon
ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุจะเขาท ําลายราก หรือสวนของตนท่ีอยูระดับและอยูใตดินเม่ือรากสวนใหญถูกทํ าลาย
พืชจะแสดงอาการโดยใบที่อยูตอนลางเหลืองและรวงมาก ท ําใหทรงพุมบางตา ตอจากน้ันจะมีอาการเห่ียว
ในเวลากลางวันชวงที่มีแดดรอนจัด และฟนในตอนเชาสลับกัน 2 - 7  วัน แลวจะเหี่ยวอยางถาวร ไมมีการ
ฟนอีก พริกจะยืนตนตายหรือใบรวงหมด บางตนที่รากถูกทํ าลายเสียหายเพียงเล็กนอย จะแสดงอาการยอด
แหง เปนสีนํ ้าตาล ใบรวง และจะเสียหายรุนแรงขึ้นตามล ําดับ พริกจะเสียหายมากในระยะใกลออกดอก
และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนถึงระยะเก็บเกี่ยว  เม่ือถอนตนท่ีเห่ียวจะพบวาระบบราก  ถูกท ําลาย  โดย
ทอทางเดินของน้ํ าและอาหารของรากและโคนเปนสน้ํี าตาล ในสภาพที่มีความชื้นสูงจะมีสปอรของเชื้อ
ราสีขาวนวลหรืออมชมพูจับที่โคนตนคลายผงแปง
        ถาหากเขาท ําลายในระยะตนกลา ตนกลาจะลมพับลงเปนหยอม ๆ อาการคลายโรคโคนเนา  การเขา
ทํ าลายในระยะตนออนอาจจะทํ าใหตนออนตายหรือแคระแกรน การระบาดในชวงที่ติดผล ผลจะลีบเล็ก
หดยน และรวงหลุดจากตน
        เชื้อสาเหตุจะระบาดรุนแรงในสภาพอุณหภูมิและความชื้นในดินสูง อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการ
เจริญเติบโตอยูระหวาง  24o ถึง  28o ซ  ถาหากตํ่ ากวา 17o หรือสูงกวา 38o ซ การเจริญจะชาหรือไมเจริญ
เลย
   การปองกันและกํ าจัด

•  โรคนี้เปนโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ ดังน้ันกอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน50 oซ เปน
เวลา 20 นาที
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•   ควรปรับสภาพดินใหเปนกลาง เน่ืองจากเช้ือสาเหตุจะเจริญไดดีในดินท่ีเปนกรดจัด
•   ใสปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินและเพ่ือใหดินรวนซุย มีการระบายน้ํ าดี
•  ใชสารเคมีเชน เบนเลทผสม เคปแทน หรือ เทอราโซล หรือ ฟอรมา หรือ บอรโดมิกเจอร
อัตรา 6:6:100 ผสมนํ้ าราดกนหลุมกอนปลูกและราดโคนตนหลังยายปลูก 15 วัน

โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial leaf and fruit spot)
   เชื้อสาเหต ุ: Xanthomonas vesicatoria (Doidge)  Downson
   ลักษณะอาการ
        ใบออนที่ถูกเชื้อสาเหตุเขาท ําลาย จะปรากฏแผลสีเหลืองดานใตใบ สวนดานบนใบแผลจะมี
ลักษณะนูน ผิวขรุขระ ในระยะที่ระบาดมาก ใบแกจะมีแผลสีนํ ้าตาลขนาดเล็ก ขอบของแผลจะมีสีเหลือง
ลอมรอบ การเขาท ําลายผล แผลจะมีผิวขรุขระ ท ําใหเช้ือจุลินทรียอ่ืน ๆเขาท ําลายไดงาย เปนสาเหตุทํ าให
ผลเนา
     การปองกันและกํ าจัด

•  ปลูกพืชหมุนเวียน
•   แชเมล็ดกอนเพาะใน คอปเปอร ซัลเฟต
•   ฉีดพนดวยสารเคม ีแอกกริ สเตรป สเตรปโตไมซนิ ซัลเฟต 17 WP หรือ ซีเนป หรือ คอรโต
ซาน ผสม คูเฟอรซาน เปนตน

โรครากโคนเนา (Root rot)
เชื้อสาเหต:ุ Rhizoctonia solani Kuhn

    ลักษณะอาการ
 โคนตนจะเนาสีนํ ้าตาล ในดินแถวโคนตนมีเสนใยราสีขาว ซึ่งบางสวนจะเจริญขึ้นไปเกาะอยูตาม

โคนและรากตนพริก  จะสังเกตุเห็นเม็ดราสีขาว   น้ํ าตาลออนหรือน้ํ าตาลแกขนาดเทาเมล็ดผักกาด  ปะปน
อยูกับเชื้อราดังกลาว ตนท่ีโรคเขาทํ าลาย แสดงอาการใบเหลือง และเหี่ยวตายในที่สุด
   การปองกันและกํ าจัด

•  โรคนี้เปนโรคที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ ดังน้ันกอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 oซ
เปนเวลา 20 นาที

•   ปลูกพืชหมุนเวียนอยางนอย 5 ป
•   ใชปูนขาวคลุกดินกนหลุมกอนปลูก
•   ใชสารเคม ีเชน เทอราคลอ หรือ เทอราโซล หรือ คูเลเตอร ราดบริเวณโคนตน
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โรคใบดาง (Leaf curl)
เชื้อสาเหต ุเชื้อไวรัส

ลักษณะอาการ
        ใบพริกจะดาง มีสีเหลืองสลับเขียว ใบหยักเปนคลื่น บิดงอ อาการดางเปนลายไมสมํ่ าเสมอ  บาง
แหงจะมีลายดางมากบางแหงจะมีนอย  เกิดขึ้นประปรายทั่วใบ ถาหากเขาท ําลายระยะตนกลาจะแคระแก
รนไมใหผลผลิต    การแพรระบาดของโรคเกิดข้ึนโดยเพล้ียออน เปนตัวพาหะ
การปองกันและกํ าจัด

•  ฉีดสารเคมีปองกันเพลีย้ออน แมลงปากดูด
ลักษณะผลที่ผิดปกติ

อาการตายน่ึงของผล (Sunscald)  อาการเริ่มแรกผิวของผลดานที่โดยแสงอาทิตยสอง จะปรากฏ
แผลสีขาว น่ิม และยุบตัว แผลอาจจะมีขนาดใหญถึง 1/3 ของผล จะเกิดมากในสภาพที่ความเขมแสงและ
อุณหภูมิสูง พืชมีทรงพุมขนาดเล็ก ใบไมสามารถปกคลุมผลได

อาการกนเนา (Blossom end rot) การปลูกพืชในสภาพที่ขาดแคลเซียม pH ต่ํ า ขาดหรือมีน้ํ ามาก
เกินไป สวนปลายของผล จะเกิดเปนแผลชํ้ า ตอจากน้ันแผลจะแหง สีนํ ้าตาล หลังจากน้ันเช้ือโรคจะเขา
ทํ าลาย ท ําใหเน้ือเย่ือเปล่ียนเปนสีดํ า
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