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คำ�นำ�
 พริก	 เป็นเคร่ืองชูรสอ�ห�รของ 

คนไทยม�ย�วน�น			และเป็นพชืเศรษฐกิจท่ีสำ�คญั
ของประเทศไทย	 จ�กข้อมูลกรมส่งเสริมก�รเกษตร 

พบว ่�	 ป ี 	 2563	 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประม�ณ	 149,000	 ไร ่	 
คิดเป็นร้อยละ	 11	 ของพื้นท่ีปลูกพืชผักท้ังประเทศ	 (มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับที่สอง	
รองจ�กพืชผักท�นใบ)
		 พริก	 เป็นพืชที่มีคว�มต้องก�รในประเทศสูง	 ทั้งก�รบริโภคในชีวิต 
ประจำ�วัน	 ก�รทำ�ธุรกิจประกอบอ�ห�ร	 รวมถึงอุตส�หกรรมแปรรูปด้�นอ�ห�ร	
และเวชสำ�อ�ง	 แต่เน่ืองจ�กปริม�ณผลผลิตพริกที่เกษตรกรผลิตได้	 มีไม่เพียงพอ 
ต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภค	 จึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำ�เข้�พริกสด	 และ 
พรกิแห้งในปรมิ�ณและมลูค่�ทีส่งูกว่�ก�รส่งออก		และจ�กข้อมลูกรมศลุก�กร		(2563)	 
พบว่�ประเทศไทยมีก�รส่งออกผลิตภัณฑ์จ�กพริก	 จำ�พวกซอสพริกในปริม�ณ 
และมูลค่�ที่สูงกว่�ก�รนำ�เข้�	 จึงแสดงให้เห็นว่�	 ตล�ดในประเทศยังคงม ี
คว�มต้องก�รพริกเป็นอย่�งม�ก	 แต่อย่�งไรก็ต�ม	 พริกเป็นพืชที่อ่อนไหว 
มีคว�มต้องก�รในก�รดูแลอย่�งใกล้ชิด	 ดังนั้น	 เกษตรกร	 หรือผู ้สนใจควร
ศึกษ�	 ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รผลิต	 ก�รจัดก�ร	 และก�รตล�ดพริกให้ดีก่อน	 
เพ่ือส�ม�รถว�งแผนก�รผลิตให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	 ไม่ก่อ 
ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อก�รผลิต
	 กรมส่งเสริมก�รเกษตร	 จึงได้จัดทำ�เอกส�รคำ�แนะนำ�	 เรื่อง พริก  
โดยหวงัเป็นอย่�งยิง่ให้ผูส้นใจได้เข้�ใจถงึวธิกี�รปลกู		ก�รดแูลรกัษ�		ก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ต้นทนุและผลตอบแทนก�รผลติพรกิ		รวมถึงสถ�นก�รณ์ก�รผลติและก�รตล�ดพริก 
เพื่อส�ม�รถนำ�ไปว�งแผนในก�รผลิตให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้

กรมส่งเสริมการเกษตร
2564



ลักษณะท�งพฤกษศ�สตร์   

ก�รปลูกและก�รดูแลรักษ�

โรคและแมลงศัตรูพริกที่สำ�คัญ

ต้นทุนและผลตอบแทนก�รผลิตพริก (พื้นที่ 1 ไร่)

สถ�นก�รณ์ก�รผลิตและก�รตล�ด 

ร�ยชื่อผู้ประกอบก�รตลอดห่วงโซ่อุปท�นพริก
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1

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พริก

         
         (Capsicum	spp.)	เป็นพืชท่ีอยู่ในตระกูล	Solanaceae	เป็นไม้พุ่ม
       ราก เป็นระบบร�กแก้ว	คว�มย�วร�กประม�ณ	100	-	150	เซนติเมตร	 
เมื่อเติบโตเต็มที่ร�กฝอยจะแผ่รัศมีกว้�งประม�ณ	 1	 เมตร	 โดยร�กฝอยจะพบม�ก 
บริเวณรอบลำ�ต้นใต้ผิวดินประม�ณ	60	เซนติเมตร	ลำ�ต้นตรง	เมื่อเจริญเติบโตถึงข้อที่	 
9	 -	 15	 จะแตกออกเป็น	 2	 กิ่ง	 (ง่�มแรก)	 และแตกต่อไปเรื่อย	 ๆ	 จ�ก	 2	 เป็น	 4	 
จ�ก	4	เป็น	8	และแตกไปเรื่อย	ๆ	เรียกว่�	ก�รแตกกิ่งแบบ	dichotomous	
      ใบ เป็นใบเดี่ยว	 ลักษณะเป็นรูปไข่ขอบใบเรียบปล�ยใบแหลม	 
มีขนเล็กน้อย		 	 	
      ดอก	 เป็นดอกเดี่ยวแบบสมบูรณ์เพศ	 เกิดที่ข้อมุมที่เกิดใบหรือกิ่ง	 
กลีบดอกมีสีข�ว	เขียวอ่อน	หรือม่วง		 	
      ผล	 มีท้ังผลห้อยและผลต้ัง	 โดยจะมีขน�ด	 รูปร่�ง	 สี	 คว�มเผ็ด 
แตกต่�งกันต�มพันธุ์	 ส�รสำ�คัญในผลพริกมีหล�ยชนิด	 แต่ที่มีบทบ�ทสำ�คัญ 
ในก�รกำ�หนดคุณภ�พคว�มเผ็ดของพริก	 คือ	 ส�รแคปไซซิน	 มีหน่วยเป็น 
สโควิลล์	(Scoville)	

พริก
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    สภาพภูมิอากาศ พริกเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภ�พภูมิอ�ก�ศร้อนช้ืน	 
แสงแดดไม่จัดจนเกินไป	 อุณหภูมิที่เหม�ะสมต่อก�รเจริญเติบโตของพริกอยู่ในช่วง	 
20	 -	 30	 องศ�เซลเซียส	 (ยกเว้นพริกหว�นที่ต้องก�รอุณหภูมิต่ำ�	 ประม�ณ	 18	 -	 27	 
องศ�เซลเซียส)	 อุณหภูมิที่สูงกว่�	 33	 องศ�เซลเซียส	 อ�จทำ�ให้ดอกร่วง	 และ 
ถ้�อุณหภูมิสูงกว่�	35	องศ�เซลเซียส	อ�จทำ�ให้ผลอ่อนร่วงด้วย
    สภาพพื้นำที่	พื้นที่ปลูกควรมีคว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลไม่เกิน	1,500	เมตร	
สำ�หรับพริกหว�นพื้นที่ปลูกควรสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเล	500	เมตรขึ้นไป
    สภาพดินำ	ดินร่วนปนทร�ย	มีก�รระบ�ยน้ำ�ดี	ค่�	pH	6.0	-	6.5	
    ปริมาณคำวามต้องการนำ้ำา ประม�ณ	 700	 -	 800	 ลูกบ�ศก์เมตรต่อไร่ 
ต่อฤดูก�รผลิต

 

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของพรกิ (Crop requirement) 

พรกิเลก็ ได้แก่ พรกิข้ีหนผูลเลก็ พรกิข้ีหนผูลใหญ่
พรกิใหญ่ ได้แก่ พรกิช้ีฟ้� พรกิมนั พรกิเหลอืง พรกิหยวก พรกิหว�น

ทีม่� : http://paccapon.blogspot.com/2015/03/blog-post_62.html 
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การปลูกและการดูแลรักษา

	 	 ก�รปลูกพริกเชิงก�รค้�เกษตรกรจะต้องคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของตล�ด 
เป็นสำ�คัญพันธุ์พริกที่เลือกปลูกจะต้องให้ผลผลิตสูง	 มีคว�มต้�นท�นต่อโรคและ 
แมลงศัตรูพืช	 และต้องเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์จ�กแหล่งจำ�หน่�ยท่ีมีคว�มน่�เช่ือถือ	 
เมล็ดพันธุ์พริก	 1	 กรัม	 มีจำ�นวนเมล็ดประม�ณ	 230	 -	 260	 เมล็ด	 พื้นที่ปลูก	 1	 ไร่	 
ใช้เมล็ดพันธุ์ประม�ณ	 100	 กรัม	 โดยทั่วไปพื้น ท่ีปลูก	 1	 ไร่ 	 จะใช้ต้นกล้�	 
จำ�นวน	 3,200	 -	 3,500	 ต้น	 เนื่องจ�กจำ�นวนต้นกล้�ท่ีได้ข้ึนอยู่กับเปอร์เซ็นต์ 
คว�มงอกของเมล็ดพันธุ์	เมล็ดพันธุ์พริกที่ใช้ปลูกในปัจจุบัน	มี	2	ประเภท	คือ	
  1)  เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (F1 – Hybrid) เป็นพันธุ์ที่เกิดจ�กก�รปรับปรุง 
และคัดเลือกพันธุ์ของบริษัทเอกชนให้มีผลผลิตสูง	 แต่ไม่ส�ม�รถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ 
ปลกูตอ่ได	้	เน่ืองจ�กจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่�งไปจ�กเดิม		เกษตรกรนยิมปลกูในเชงิก�รค�้
  2)  เมล็ดพันธุ์ผสมเปิด (Open Pollinated) เป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีได้จ�ก 
ท้องถิ่นที่มีก�รเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อ	ๆ	กัน	มีคว�มแปรปรวนของทรงต้นและลักษณะผล	 
ให้ผลผลิตต่ำ�กว่�พันธุ์ลูกผสม	 แต่จะมีลักษณะเด่นในแต่ละพันธุ์	 เช่น	 พันธ์ุยอดสนท่ีมี
ลักษณะเด่น	คือ	ต�กแห้งจะมีสีทองสวย	เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน

	 	 ควรมีก�รป้องกันเช้ือโรคที่ติดม�กับเมล็ดพันธ์ุ	 โดยนำ�เมล็ดแช่น้ำ�อุ่นอุณหภูมิ	 
50	 องศ�เซลเซียส	 ประม�ณ	 30	 น�ที	 จ�กนั้นผึ่งเมล็ดบนผ้�หรือกระด�ษให้แห้ง 
คลุกเมล็ดด้วยส�รเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อร�	 เช่น	 แมนโคเซบ	 (mancozeb)	 เบโนมิล 
(benomyl)	 แล้วนำ�ไปหยอดลงในถ�ดเพ�ะกล้�หลุมละ	 1	 เมล็ด	 กลบด้วยวัสดุ 
เพ�ะกล้�หน�ประม�ณ	 1	 เซนติเมตร	 (วัสดุเพ�ะกล้�	 ได้แก่	 พีทมอส	 หรือเกษตรกร
ส�ม�รถเตรียมวัสดุเพ�ะกล้�เอง)	

1. การคัำดเลอืกพนัำธุพ์รกิ 

2. การเพาะกล้า 
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    สูตรที่  1		ดินร่วน	1	ส่วน	และปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก	1	ส่วน	
    สูตรที่  2		แกลบดำ�	1	ส่วน	ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก	1	ส่วน	และขุยมะพร้�ว	1	ส่วน
จ�กนั้นรดน้ำ�ที่ผสมเชื้อร�ไตโคเดอร์ม�ให้คว�มชื้นพอดีสม่ำ�เสมอ	 ใช้ผ้�หรือพล�สติก
คลุมถ�ดเพ�ะ	 หรือเรียกว่�	 “บ่มถ�ดเพ�ะ”	 จนกว่�เมล็ดงอกโผล่พ้นดินจึงเปิดผ้� 
หรือพล�สติกออก	 ซึ่งวิธีนี้จะดีกว่�ก�รบ่มเมล็ดก่อนเพ�ะ	 (ก�รแช่น้ำ�	 6	 -	 12	 ชั่วโมง 
และห่อผ้�	 2	 -	 3	 วันให้ร�กงอก)	 เนื่องจ�กก�รบ่มเมล็ดก่อนเพ�ะจะทำ�ให้ก�รหยอด 
เมล็ดช้�และย�กกว่�ก�รหยอดเมล็ดแห้ง			และห�กคว�มช้ืนไม่สม่ำ�เสมอร�กท่ีเร่ิมงอกแล้ว 
อ�จแห้งต�ยได้	 หลังจ�กหยอดเมล็ด	 ควรรดน้ำ�อย่�งสม่ำ�เสมอวันละ	 2	 ครั้ง	 
(เช้�,	 เย็น)	 เมื่อต้นกล้�เริ่มใบจริง	 
4	 -	 5	 ใบ	 อ�จจะรดน้ำ�เพียง 
วันละครั้ง	หรือ	2	-	3	วันต่อครั้ง	
เมื่อต้นกล้�มีอ�ยุ	 15	 วัน	 หรือ	 
20	 วัน	 หลังหยอดเมล็ด	 ให้ปุ๋ย 
สูตร	 15	 -	 15	 -	 15	 ละล�ยน้ำ�	
อัตร�	 100	 กรัมต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 
และควรรดน้ำ�ต�มเบ�	 ๆ	 เพื่อ
ล้�งปุ๋ยออกจ�กใบ	 เมื่อต้นกล้�
อ�ยุครบ	30	-	45	วัน	จึงทำ�ก�ร 
ย้�ยปลูกลงแปลงปลูก	 ก่อนก�ร
ย้�ยปลูก	 1	 -	 2	 วัน	 ควรงดก�ร 
ใหน้้ำ�ต้นกล้�เพือ่ใหส้ะดวกในก�ร
ขนย้�ยและย้�ยปลูก



5พริก

	 	 ก�รเลือกพื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ท่ีไม่เคยมีก�รปลูกพืชตระกูลเดียวกันม�ก่อน 
(ย�สูบ	 มะเขือ	 มะเขือเทศและมันฝรั่ง)	 เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รแพร่ระบ�ด 
ของโรคและแมลงศัตรูพืช	 ในก�รเตรียมแปลงปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 
อัตร�	 800	 -	 1,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 ทำ�ก�รไถพรวน	 และต�กดินทิ้งไว้อย่�งน้อย	 
7	 -	 14	 วัน	 จ�กนั้นจึงยกแปลงปลูกสูง	 25	 -	 30	 เซนติเมตร	 กว้�ง	 120	 เซนติเมตร	 
คว�มย�วขึ้นกับพื้นท่ีปลูก	 ระยะปลูกระหว่�งต้น	 50	 เซนติเมตร	 ระหว่�งแถว	 
100	เซนติเมตร	
	 	 ในกรณีที่ใช้พล�สติกคลุมแปลงปลูก	ระยะปลูกจะขึ้นอยู่กับขน�ดของพล�สติก 
คลุมแปลงปลูก	 แต่ก�รปลูกในระยะที่ชิดเกินไป	 จะทำ�ให้ก�รถ่�ยเทอ�ก�ศระหว่�ง 
ต้นไม่ดีก่อให้เกิดก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ง่�ย	 วัตถุประสงค์ของ 
ก�รคลุมแปลงปลูก	 คือ	 ป้องกันวัชพืช	 รักษ�คว�มช้ืนในดิน	 วัสดุคลุมแปลงปลูก 
ที่นิยมใช้	ได้แก่	พล�สติก	ฟ�งข้�ว	เปลือกข้�วโพด	ใบหญ้�ค�	เป็นต้น	

3. การเตรยีมแปลงปลกู 
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  พริกผลใหญ ่ 	 ง่�มแรกจะเกิดประม�ณข้อที่	 9	 ควรปลิดกิ่งแขนงที่ เกิด 
ใต้ง่�มแรกออกให้หมด	 โดยใช้มือปลิดออกขณะที่แขนงมีขน�ดเล็กย�วไม่เกิน	 
10	 -	 15	 เซนติเมตร	 ถ้�เด็ดช้�เกินไปกิ่งแขนงจะมีขน�ดใหญ่ปลิดออกย�กและ 
เป็นแผลใหญ่ทำ�ให้เป็นช่องท�งก�รเข้�ทำ�ล�ยของเชื้อโรค
  พริกผลเล็ก	 ง่�มแรกจะเกิดประม�ณข้อที่	 12	 -	 15	 ส�ม�รถไว้ก่ิงแขนง 
ที่มีขน�ดใหญ่ใต้ง่�มแรกได้	 1	 -	 2	 แขนง	 แขนงที่มีขน�ดเล็กควรปลิดออก	 
ก�รตัดแต่งกิ่งแขนงจะช่วยให้ต้นพริกไม่เสียอ�ห�รไปเลี้ยงก่ิงท่ีอยู่ ใต้ทรงพุ่ม	 
ทำ�ให้ทรงพุ่มโปร่ง	 อ�ก�ศถ่�ยเทได้ดี	 ส�ม�รถพ่นส�รป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช 
ได้ทั่วถึง	และยังช่วยให้สะดวกต่อก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต

4. การตดัแต่งก่ิงแขนำง 

ง่ามแรก
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  ก�รใส่ปุ๋ย 	 ช่วงที่ เตรียมแปลงควรใส่ปุ๋ยรองพ้ืน	 (ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยหมัก)	 
อัตร�	 1,000	 -	 3,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 และหลังจ�กปลูกพริกแล้ว	 ควรใส่ปุ๋ยเคมี 
ต�มช่วงก�รเจริญเติบโตของพริก	ดังนี้
    คำรั้งที่ 1 อายุ 15 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0 โรยข้างต้น 
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
    คำรั้งที่ 2 อายุ 25 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 โรยข้างต้น 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
    คำรั้งที่ 3 อายุ 40 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 โรยข้างต้น 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
    คำรั้งที่ 4 อายุ 55 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 โรยข้างต้น 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
  ก�รให้ น้ำ � 	 พริกเป็นพืชที่ ต้องก�รน้ำ �อย่�งสม่ำ � เสมอตั้ งแต่ก�รปลูก 
จนถึงก�รเก็บเก่ียว	 แต่ไม่ควรให้น้ำ�ม�กเกินไป	 โดยท่ัวไปควรให้น้ำ�ทุก	 3	 -	 5	 วัน	 
ทั้งนี้ขึ้นกับสภ�พอ�ก�ศและคว�มชื้นในดิน

		 	 พริกใหญ่ส�ม�รถเก็บผลผลิตได้เมื่ออ�ยุประม�ณ	 90	 วัน	 พริกเล็กอ�ยุ 
ประม�ณ	 110	 วัน	 ในระยะแรกพริกจะให้ผลผลิตในปริม�ณที่น้อยและจะเพิ่มข้ึน 
เรื่อย	 ๆ	 จนกระทั่งพริกเร่ิมแก่	 ปริม�ณผลผลิตจะเร่ิมลดลง	 พริกส�ม�รถให้ผลผลิต 
ได้น�นตั้งแต่	 6	 -	 12	 เดือน	 ขึ้นอยู่กับก�รดูแลรักษ�และก�รเก็บเกี่ยวท่ีเหม�ะสม	 
ส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้ทุก	 7	 -	 10	 วัน	 ในก�รเก็บผลผลิตต้องใช้แรงง�นคนเก็บ 
ทีละผลพร้อมขั้ว	 โดยทั่วไปพริกจะมีระยะสุกแก่	 3	 ระยะ	 คือ	 เขียว	 ก้�มปู	 และแดง 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกเก็บผลผลิตในระยะที่มีร�ค�สูง	ณ	 ขณะนั้น	 และเมื่อเก็บ
ผลผลิตแล้วไม่ควรให้ผลผลิตโดนแสงแดดเป็นเวล�น�น	 ควรรีบนำ�ผลผลิตไว้ในท่ีร่ม	 
ที่อ�ก�ศถ่�ยเทดี	 และไม่กองสุมกัน	 จ�กนั้นจึงคัดแยกผลผลิตที่เน่�เสียมีตำ�หนิออก	 
และบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีก�รระบ�ยอ�ก�ศได้ดี	 ที่นิยมใช้	 คือ	 ถุงพล�สติกเจ�ะรู	
(น้ำ�หนัก	10	กิโลกรัม)	

5. การใส่ปุย๋และการให้นำำา้ 

6. การเกบ็เกีย่วผลผลติ 
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	 	 ควรเก็บรักษ�ผลผลิตที่อุณหภูมิ	 5	 -	 10	 องศ�เซลเซียส	 คว�มช้ืนสัมพัทธ์	 
85	-	95	เปอร์เซ็นต์	ก�รขนส่งผลผลิต	ห�กไม่มีรถห้องเย็นควรขนย้�ยในเวล�กล�งคืน	 
ห�กจำ�เป็นต้องขนย้�ยในเวล�กล�งวันควรใช้ผ้�ใบคลุมและให้มี ท่ีว่�งด้�นบน 
เพื่อลดคว�มร้อนจ�กแสงแดดและให้อ�ก�ศหมุนเวียน

7. การจดัการหลังการเก็บเกีย่ว 
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โรคำพชืทีส่�คำญั

 1.  โรคกุ้งแห้ง หรือแอนแทรคโนส (Anthracnose Disease) 
   เชื้อสาเหตุ  :  Colletotrichum spp.
   ลักษณะอาการ : เกิดโรคได้ทุกระยะก�รเจริญเติบโต	 โดยเฉพ�ะช่วงท่ี 
ผลพริกใกล้สุก	 ผลพริกจะเป็นแผลวงกลมช้ำ�สีน้ำ�ต�ล	 แผลลึกลงไปในเนื้อผล	 
เมื่อแผลขย�ยขน�ดรอยแผลจะเป็นวงกลมหรือรูปไข่ซ้อนกัน	 ถ้�มีคว�มชื้นสูงแผล 
จะมีเมือกสีส้มปนดำ�	
   สภาพที่เหมาะสมกับการเกิดโรคำ  : 
	 	 	สภ�พอ�ก�ศที่ร้อนชื้น	 หรือ 
ฝนตก	 สปอร์ของเชื้อร�ส�ม�รถแพร่
กระจ�ยไปกับลม	 น้ำ�ฝน	 หรือน้ำ�ที่ใช้ 
ในก�รเพ�ะปลูก		อยู่ข้�มฤดูได้โดยอ�ศัยอยู่
กับซ�กพืชหรือพืชอ�ศัย	 เมื่อสภ�พ 
แปลงปลูกมีคว�มชื้นสูง	 หรือฝนตกทำ�ให้
เชื้อโรคแพร่กระจ�ยอย่�งรวดเร็ว
   การป้องกันำก� จัด   :   เลือกเมล็ดพันธ์ุ 
ที่ไม่เป็นโรคม�ปลูก	 ก่อนปลูกแช่เมล็ด 
ในน้ำ � อุ่น	 เป็นเวล�	 30	 น�ที 	 หรือ 
คลุกเมล็ดด้วยส�รเคมีป้องกันกำ� จัด 
เชื้อร�	 เช่น	 แมนโคเซบ	 (mancozeb)	 
เบโนมิล	 (benomyl)	 ไม่ปลูกต้นพริก 
แน่นเกินไป		หม่ันตรวจแปลงปลูกสม่ำ�เสมอ	
ห�กพบต้นที่เป็นโรคให้ทำ�ล�ยโดยก�ร
ถอนไปทิง้ใหไ้กลจ�กแปลงปลูก	หลกีเลีย่งก�รใหน้้ำ�แบบสปรงิเกอร	์พน่ส�รเคมคีวบคมุ	
เช่น	แมนโคเซบ	(mancozeb)	อะซ๊อกซี่สโตรฟิน	(Azoxystrobin)

โรคำและแมลงศัตรูพริกที่ส�คำัญ
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 2.  โรคเน่�เปียก (Wet Rot Disease) 
   เชื้อสาเหตุ  : Choanephora cucurbitarum (Berk.	&	Ravenel)	Thaxt.
   ลกัษณะอาการ  :  เกดิได้ทกุสว่นของต้นพรกิแต่สว่นม�กจะเกดิท่ีบรเิวณยอดอ่อน 
ใบอ่อน	 ดอก	 และผลอ่อน	 มีลักษณะฉ่ำ�น้ำ�	 ยอดอ่อนแห้งดำ�และลุกล�มไปต�มกิ่ง	 
ทำ�ให้กิ่งแห้ง	 ลักษณะอ�ก�รที่ผลจะมีแผลเน่�ดำ�มีเส้นใยร�สีข�ว	 ปล�ยเส้นใย 
มีสปอร์สีดำ�	     
  สภาพที่เหมาะสมกับการเกิดโรคำ : ฝนตก	อ�ก�ศเย็น	 ใบพืชเปียกเป็นเวล�น�น 
ติดต่อกันหรือมีอ�ก�ศแห้งในเวล�กล�งวันและอ�ก�ศเย็นมีน้ำ�ค้�งลงจัดในเวล� 
กล�งคืน		    
  การป้องกันำกำาจัด : ไม่ปลูกต้นพริกแน่นเกินไป	 หมั่นตรวจแปลงปลูก 
อย่�งสม่ำ�เสมอ	 ห�กพบต้นที่เป็นโรคให้ทำ�ล�ยโดยก�รถอนไปทิ้งให้ไกลจ�กแปลงปลูก	
เมื่อมีก�รระบ�ดพ่นส�รเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อร�	เช่น	ไอโพรไดเอน	
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 3.  โรคเหี่ยวเขียว (Chili Bacterial Wilt Disease)
   เชื้อสาเหตุ  :  Ralstonia solanacearum  
   ลักษณะอาการ   :   ใบอ่อนหรือใบยอดจะเห่ียวเฉพ�ะเวล�กล�งวันท่ีอ�ก�ศร้อนจัด 
และกลับม�ปกติในเวล�กล�งคืน	 จ�กน้ันใบจะเร่ิมเหี่ยวม�กข้ึน	 จนเห่ียวท้ังต้นและ 
เห่ียวอย่�งถ�วรทันทีโดยใบยังเขียวอยู่	 เม่ือถอนต้นจะพบอ�ก�รเน่�ท่ีร�ก	 และ 
ถ้�ตัดลำ�ต้นต�มขว�งแช่น้ำ�	จะมีเมือกสีข�วขุ่นไหลออกม�	
   สภาพที่เหมาะสมกับการเกิดโรคำ : ดินท่ีมีก�รระบ�ยน้ำ�ไม่ดี	 อุณหภูมิสูง	 
น้ำ�ที่ใช้ในแปลงปลูกไหลผ่�นม�จ�กแปลงปลูกที่เป็นโรค
   การป้องกันำกำาจัด : หลีกเลี่ยงก�รปลูกพริกในพื้นที่ที่เคยมีก�รระบ�ดของ 
โรคนี้ม�ก่อน	 หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่�งสม่ำ�เสมอ	 ห�กพบต้นที่เป็นโรคให้ทำ�ล�ย 
โดยก�รถอนไปทิ้งให้ไกลจ�กแปลงปลูก	 มีก�รปลูกพืชหมุนเวียนและหลีกเลี่ยง 
ก�รปลูกพืชซ้ำ�ในที่เดิมติดต่อกันเป็นเวล�น�น
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 4.  โรคใบด่�งแตง (Cucumber Mosaic Disease)
   เชื้อสาเหตุ  :  Cucumber mosaic virus (CMV)
   ลักษณะอาการ : ใบแสดงอ�ก�รด่�งหรือด่�งเหลือง	ใบลดรูปเรียว	ต้นแคระแกร็น	 
   การป้องกันำกำาจัด : ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคและต้�นท�นโรค	 กำ�จัดวัชพืช 
ในแปลงปลูก	 และรอบแปลงปลูก	 เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอ�ศัยของแมลงพ�หะ	 
(เพลี้ยอ่อน)	 พ่นส�รเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงพ�หะ	 และหมั่นตรวจแปลงปลูก 
อย่�งสม่ำ�เสมอ	 ห�กพบต้นที่เป็นโรคให้ทำ�ล�ยโดยก�รถอนไปทิ้งให้ไกลจ�กแปลงปลูก 

 5. โรคใบด่�งประ (Chili Veinal Mottle Disease)
   เชื้อสาเหตุ  :  Chili Veinal Mottle virus (CVMV)
   ลักษณะอาการ : อ�ก�รของโรค 
จะเกิดเร็วและรุนแรงในต้นพริกที่ยังเล็ก 
ใบแสดงอ�ก�รด่�งสีเขียวอ่อนหรือเหลือง 
สลับสีเขียวเข้ม	 เน้ือใบมีสีเขียวซีดและ 
มีจุดสีเขียวบนใบ	 เส้นใบสีเขียว	 ใบอ่อน 
มีขน�ดเล็กบิดเบี้ยว	 ต้นพริกแคระแกร็น 
ผลบิดเบี้ยวเสียรูปทรง	
   การป้องกันำกำา จัด : ใช้พันธุ์ที่ 
ปลอดโรคและต้�นท�นโรค	 กำ�จัดวัชพืช 
ในแปลงปลูก	และรอบแปลงปลกู		เพือ่ไมใ่ห ้
เป็นแหล่งอ�ศัยของแมลงพ�หะ		(เพล้ียอ่อน)	 
พ่นส�รเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงพ�หะ 
และหม่ันตรวจแปลงปลูกอย่�งสม่ำ�เสมอ 
ห�กพบโรคใหท้ำ�ล�ยตน้ทีเ่ปน็โรคโดยก�ร 
ถอนไปทิ้งให้ไกลจ�กแปลงปลูก
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 6.  โรคใบจุดต�กบ (Frog-Eye Spot Disease)
   เชื้อสาเหตุ  :  Cercospora capsici	Heald	&	F.A.	Wolf

   ลักษณะอาการ : จุดแผลกลมเล็ก	 กล�งแผลมีสีเท�	 ขอบแผลสีน้ำ�ต�ล	 
ตรงกล�งแผลมีจุดสีข�วคล้�ยต�กบ	 เมื่อระบ�ดรุนแรงแผลเชื่อมต่อถึงกัน 
ทำ�ให้ใบไหม้แห้งกรอบ	และร่วง	

   สภาพที่เหมาะสมกับการเกิดโรคำ : สภ�พอ�ก�ศร้อนช้ืน	 สปอร์ของเช้ือร� 
ส�ม�รถแพร่กระจ�ยไปกับลม	น้ำ�ฝน	หรือน้ำ�ที่ใช้เพ�ะปลูก

   การป้องกันำกำาจัด : ไม่ปลูกต้นพริกแน่นเกินไป	 หมั่นตรวจแปลงปลูก 
อย่�งสม่ำ�เสมอ	 ห�กพบต้นที่เป็นโรคให้ทำ�ล�ยโดยก�รถอนไปทิ้งให้ไกลจ�กแปลงปลูก	 
เมื่อมีก�รระบ�ดพ่นส�รเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อร�	เช่น	แมนโคเซบ	(Mancozeb)	

    ทีม่� : ศนูย์วจิยัและพฒัน�พืชผกัเขตร้อน มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร์
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 7.  โรคร�กเน่�และโคนเน่� (Root Rot and Stem Rot Disease)
   เชื้อสาเหตุ  :  Sclerotium rolfsii	Scc.

   ลักษณะอาการ  :  พบม�กช่วงต้นพริกกำ�ลังเจริญเติบโตเต็มท่ีหรือระยะออกดอกติดผล 

โดยเร่ิมแรกแสดงอ�ก�รใบเหลืองเห่ียวและใบร่วง	 จนยืนต้นต�ยในท่ีสุด	 บริเวณโคนต้น 

และร�กพริกเน่�	เนื้อเยื่อเป็นสีน้ำ�ต�ล	และพบเส้นใยสีข�วที่โคนต้น

   สภาพที่เหมาะกับการเกิดโรคำ : สภ�พคว�มชื้นสูงโดยเฉพ�ะฤดูฝน	 ดินมีก�ร

ระบ�ยน้ำ�ไม่ดี	มีน้ำ�ท่วมขังในแปลงปลูก

   การป้องกันำกำาจัด : เพ�ะกล้�ในวัสดุปลูกท่ีปลอดเช้ือโรค	 หมั่นตรวจ 

แปลงปลูกอย่�งสม่ำ�เสมอ	 ห�กพบต้นที่เป็นโรคให้ทำ�ล�ยโดยก�รถอนไปท้ิงให้ไกล 

จ�กแปลงปลูก	 ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ 

ลดปริม�ณเชื้อโรคในดิน	 โดยใช้ เชื้อ 

ไตรโคเดอร์ม�ผสมคลุกเคล�้กบัปุย๋อนิทรยี	์

อัตร�ส่วน	 1	 :	 50	 -	 100	 โรยบริเวณ 

โคนต้น	 หรือใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม�ผสมน้ำ�

ฉีดพ่นโคนต้น
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แมลงศัตรพูรกิทีส่�คำญั

 1.  เพลี้ยไฟ (thrips) 
   ช่ือวิทยาศาสตร์  :  Scirtothrips dorsalis	Hood	(เพล้ียไฟพริก,	chilli	thrips)	 
               Thrips palmi	Karny	(เพล้ียไฟฝ้�ย,	cotton	thrips)
   ลักษณะการท� ลาย :	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้ำ�เลี้ยงจ�กยอด	 ใบอ่อน	 ต�ดอก	 และดอก	
ทำ�ให้ใบหรือยอดอ่อนหงิก	 ขอบใบหงิกหรือม้วนงอ 
ขึ้นด้�นบน	 ถ้�เข้�ทำ�ล�ยระยะพริกออกดอกจะ
ทำ�ให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผล	 ก�รทำ�ล�ยในระยะผล
จะทำ�ให้รูปทรงของผลบิดงอ	 ห�กเกิดก�รระบ�ด
รุนแรง	 ต้นพริกจะชะงักก�รเจริญเติบโต	 หรือ 
แห้งต�ยในที่สุด	 พบระบ�ดม�กในช่วงอ�ก�ศ 
แห้งแล้ง	ฝนทิ้งช่วงเป็นเวล�น�น
   การป้องกันำกำาจัด : เพิ่มคว�มชื้นโดย 
ก�รให้น้ำ � 	 อย่�ให้พืชข�ดน้ำ� เพร�ะจะทำ�ให้  
พืชอ่อนแอ	 ก�รใช้ส�รเคมีกำ�จัดแมลงในแหล่ง 
ปลูกใหม่	 พ่นด้วยค�ร์บ�ริล	 85%	 WP	 อัตร�	 
20	-	30	กรัม	หรือโพรไทโอฟอส	50%	EC	อัตร�	 
20	 -	 30	 มิลลิลิตร	 หรือค�ร์โบซัลแฟน	 20%	 EC 
อัตร�	 20	 -	 30	 มิลลิลิตร	 ต่อน้ำ�	 20	 ลิตร 
อย่ � ง ใดอย่ � งหนึ่ ง 	 พ่ นซ้ำ � ต�มก�รระบ�ด 
แหล่งปลูกเดิม	 พ่นด้วยฟิโปรนิล	 5%	 SC	 อัตร� 
20	 -	 30	 มิลลิลิตร	 หรืออิม�เม็กตินเบนโซเอต 
1.92%	EC	อัตร�	20	มิลลิลิตร	หรืออิมิด�โคลพริด 
10%	 SL	 อัตร�	 20	 -	 40	 มิลลิลิตร	 ต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 อย่�งใดอย่�งหนึ่ ง	 
พ่นซ้ำ�ต�มก�รระบ�ด	 ขณะพ่นส�รควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุด	 และพ่นให้ทั่ว 
ต�มส่วนต่�ง	 ๆ	 ของพืชที่เพลี้ยไฟพริกอ�ศัยอยู่	 กรณีเพลี้ยไฟพริกระบ�ดรุนแรง 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 เมื่อสภ�พอ�ก�ศแห้งแล้งควรใช้ปุ๋ยท�งใบ	 เพื่อช่วยให้ต้นพริก 
ฟื้นตัวจ�กอ�ก�รใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น	
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 2.  ไรข�วพริก (broad mite)
   ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Polyphagotarsonemus latus	Banks

   ลักษณะการทำาลาย :	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำ�เลี้ยงจ�กใบอ่อน	 ยอด	

และดอก	 ทำ�ให้ใบและยอดหงิกงอ	 ขอบใบม้วนงอลงด้�นล่�ง	 ทำ�ให้ใบมีลักษณะ 

เรียวแหลม	 ก้�นใบย�ว	 เปร�ะหักง่�ย	 อ�ก�รขั้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย	 

ถ้�ทำ�ล�ยดอก	 กลีบดอกจะบิดแคระแกร็น	 ชะงักก�รเกิดดอก	 ห�กระบ�ดรุนแรง	 

ต้นพริกจะแคระแกร็น	 ไม่เจริญเติบโต	 มักระบ�ดในช่วงที่มีอ�ก�ศชื้น	 โดยเฉพ�ะ 

ในช่วงฤดูฝน

   การป้องกันำกำาจัด : ถ้�พบก�รระบ�ดให้ใช้ส�รเคมีที่มีประสิทธิภ�พ	 เช่น	 

อ�มีทร�ซ	 20%	EC	อัตร�	 40	มิลลิลิตร	หรือไพริด�เบน	 20%	WP	อัตร�	 10	 กรัม	

หรือฟิโปรนิล	 5%	 SC	 อัตร�	 10	 -	 20	 มิลลิลิตร	 หรืออิม�เม็กตินเบนโซเอต	 1.92%	 

EC	อัตร�	10	มิลลิลิตร	หรือสไปโรมีซิเฟน	24%	SC	อัตร�	8	มิลลิลิตร	หรือกำ�มะถัน	 

80%	WP	อัตร�	60	-	80	กรัมต่อน้ำ�	20	ลิตร	อย่�งใดอย่�งหนึ่ง	พ่นซ้ำ�ต�มก�รระบ�ด
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 3.  แมลงหวี่ข�วย�สูบ (tobacco whitefly)
   ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Bemisia tabaci (Gennadius)

   ลักษณะการทำาลาย : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำ�เลี้ยงบริเวณใบ	 

และเป็นพ�หะนำ�โรคท่ีเกิดจ�กไวรัส	 ทำ�ให้ใบพริกหงิก	 ซีดด่�ง	 หรือใบหงิกเหลือง	 

ยอดไม่เจริญ	และต้นพริกแคระแกร็นไม่สมบูรณ์	ผลพริกที่ได้ไม่มีคุณภ�พ

   การป้องกันำกำาจัด : คลุกเมล็ดก่อนเพ�ะกล้�ด้วยส�รค�ร์โบซัลแฟน	 

25%	 ST	 อัตร�	 40	 -	 50	 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์	 1	 กิโลกรัม	 ห�กเกิดก�รระบ�ด 

พ่นด้วยส�รค�ร์โบซัลแฟน	 20%	 EC	 อัตร�	 50	 -	 75	 มิลลิลิตรต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 

หยุดฉีดพ่นส�รก่อนก�รเก็บเกี่ยว	 15	 วัน	 หรือส�รอิมิด�โคลพริด	 10%	 SL	 

อัตร�	 40	 มิลลิลิตร	 หรือส�รเพนโพรพ�ทริน	 10%	 EC	 อัตร�	 40	 มิลลิลิตร	 

ต่อน้ำ�	20	ลิตร	และหยุดฉีดพ่นส�รเคมีก่อนก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตประม�ณ	7	วัน
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 4.  แมลงวันผลไม้ (solanum fruit fly)
   ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Bactrocera latifrons	(Hendel)

   ลักษณะการทำาลาย : ตัวเต็มวัยว�งไข่ในผลพริก	 ฟักตัวเป็นตัวหนอนกัดกิน 

ชอนไชอยู่ภ�ยในผลพริก	ทำ�ให้ผลพริกเน่�	ร่วงหล่น	เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจ�ะออกม�

เข้�ดักแด้ในดิน

   การป้องกันำกำาจัด : หมั่นทำ�คว�มสะอ�ดแปลงปลูก	 โดยก�รเก็บผลพริก 

ที่ร่วงหล่นไปทิ้งทำ�ล�ยนอกแปลงปลูก	 เพื่อลดแหล่งเพ�ะพันธุ์ของแมลงวันผลไม้	 

หรือกำ�จัดพืชอ�ศัยที่อยู่รอบ	 ๆ	 แปลงปลูก	 ใช้ส�รฆ่�แมลงท่ีมีประสิทธิภ�พ	 

ได้แก่ 	 ม�ล�ไทออน	 57%	 EC	 อัตร�	 50	 มิลลิลิตร	 ต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 หรือ 

ใช้น้ำ�มันปิโตรเลียม	 ได้แก่	 ดีซี	 ตรอน	 พลัส	 83.9%	 EC	 หรือ	 เอสเค	 เอ็นสเปรย์	 

99	 83.9%	 EC	 หรือ	 ซันสเปรย์	 อัลตร้�	 ฟร�ย	 83.9%	 EC	 อัตร�	 60	 มิลลิลิตร	 

ต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 โดยฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผล	 เริ่มฉีดต่อเนื่องทุก	 5	 -	 7	 วัน	 

และหยุดฉีดพ่นส�รเคมีก่อนก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตประม�ณ	7	วัน	
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 5.  เพลี้ยอ่อน (aphids)
   ช่ือวิทยาศาสตร์  :  Myzus persicae Sulzer (เพลีย้ออ่นลกูทอ้,	peach	aphid)

              Aphis gossypii Glover (เพลี้ยอ่อนฝ้�ย,	cotton	aphid)

   ลักษณะการทำาลาย :	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย	 ดูดกินน้ำ�เลี้ยงจ�กใบและยอด	 

ทำ�ให้ใบบิดเป็นคลื่น	 ชะงักก�รเจริญเติบโต	 และเป็นพ�หะนำ�เชื้อไวรัส	 ทำ�ให้เกิดโรค 

ใบด่�งในพริก	มักระบ�ดในช่วงอ�ก�ศแห้งแล้ง

   การป้องกันำกำาจัด :	 กำ�จัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูก	 หมั่นตรวจแปลงปลูก

อย่�งสม่ำ�เสมอ	 ห�กพบเพลี้ยอ่อนมีคว�มหน�แน่น	 10	 -	 20%	 ของพื้นท่ีใบท้ังต้น 

จ�กจำ�นวน	10%	ของต้นทั้งหมด	ให้พ่นอิมิด�โคลพริด	10%	SL	อัตร�	10	มิลลิลิตร	

หรือไดโนทีฟูแรน	10%	WP	อัตร�	10	กรัม	หรือฟิโปรนิล	5%	SC	อัตร�	20	มิลลิลิตร	 

หรือ	 อีโทเฟนพรอกซ์	 20%	 EC	 อัตร�	 30	 มิลลิลิตร	 หรือค�ร์โบซัลแฟน	 20%	 

EC	อัตร�	40	มิลลิลิตร	ต่อน้ำ�	20	ลิตร	อย่�งใดอย่�งหนึ่งจนกว่�ก�รระบ�ดจะลดลง 
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 6.  หนอนกระทู้ผัก (common cutworm)
   ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Spodoptera litura (Fabricius)

   ลักษณะการทำาลาย : กัดกินใบ	 ก้�น	 ดอก	 และผล	 ก�รเข้�ทำ�ล�ยมักเกิด 

เป็นหย่อม	ๆ	ต�มจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียว�งไข่	และพบก�รระบ�ดตลอดทั้งปี

   การป้องกันำกำาจัด :	 ไถต�กดินก่อนปลูกอย่�งน้อย	 7	 วัน	 เพื่อกำ�จัดดักแด้ 

หมั่นทำ�คว�มสะอ�ดแปลงปลูก	 เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปทำ�ล�ย	 ใช้ส�รจุลินทรีย์	

เช่น	 เชื้อไวรัส	 (นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซิสไวรัส)	 หนอนกระทู้หอม	 เช่น	 DOA	 BIO	 V1	 

(กรมวิช�ก�รเกษตร)	หรือใช้เชื้อแบคทีเรีย	Bacillus thuringiensis	subsp.	aizawai  

หรือ	Bacillus thuringiensis	 subsp.	 kurstaki	 ควรพ่นในระยะท่ีมีก�รระบ�ดน้อย 

หนอนมีขน�ดเล็ก	 และพ่นในช่วงเวล�เย็น	 ห�กระบ�ดม�กให้ใช้ส�รเคมี	 เช่น 

คลอร์ฟีน�เพอร์	 10%	 SC	 อัตร�	 30	 -	 40	 มิลลิลิตร	 หรืออิม�เม็กตินเบนโซเอต	 

1.92%	 EC	 อัตร�	 15	 -	 20	 มิลลิลิตร	 หรืออินด๊อกซ�ค�ร์บ	 15%	 SC	 อัตร� 

15	 -	 30	 มิลลิลิตร	 หรือสปินโนแซด	 12%	 SC	 อัตร�	 20	 -	 30	 มิลลิลิตร	 หรือ 

ลูเฟนนูรอน	 5%	 EC	 อัตร�	 20	 -	 30	 มิลลิลิตร	 ต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 อย่�งใดอย่�งหนึ่ง	 

พ่นซ้ำ�ต�มก�รระบ�ด	 ควรพ่น

เมื่อหนอนมีขน�ดเล็ก	 ห�กมี 

ก�รระบ�ดม�กให้ใช้ในอัตร�สูง 

และเพิ่ มช่ วงก�รพ่นให้ถี่ ขึ้ น	 

ควรพ่นสลับก ลุ่มส�รและใช้

ไม่เกิน	 2	 -	 3	 ครั้งต่อฤดูปลูก	

เพื่อหลีกเลี่ยงแมลงสร้�งคว�ม

ต้�นท�น
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ต้นทุนคงที่
			ค่�เช่�ที่ดินหรือค่�ใช้ประโยชน์ที่ดิน
			ค่�เสื่อมอุปกรณ์ก�รเกษตร
ต้นทุนผันแปร
   1. ค่�วัสดุ
								 -	ค่�เมล็ดพันธุ์
								 -	ค่�วัสดุเพ�ะกล้�
								 -	ค่�ปุ๋ยคอก
								 -	ค่�ปุ๋ยเคมี
								 -	ค่�ส�รเคมีป้องกันและกำ�จัดโรค	แมลงศัตรูพืช	
								 -	ค่�ส�รเคมีป้องกันและกำ�จัดวัชพืช
								 -	ค่�ฮอร์โมน	
								 -	 ค่�น้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มันหล่อลื่น	 	 	 	 	 	  
	 	 -	ค่�ไฟฟ้�
								 -	ค่�วัสดุอื่น	ๆ	เช่น	วัสดุคลุมแปลง	ไม้ค้ำ�ต้น	(ถ้�มี)
   2. ค่�แรงง�น
								 -	เตรียมพันธุ์	เพ�ะกล้�
								 -	เตรียมดิน
						 	 -	ย้�ยปลูก
								 -	ก�รจัดก�รเรื่องโรคแมลง	ศัตรูพืช	และตัดแต่งกิ่ง
								 -	เก็บเกี่ยวผลผลิต
ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ 
ต้นทุนผันแปรต่อกิโลกรัม
ต้นทุนทั้งหมดต่อกิโลกรัม
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
ร�ค�เฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บ�ท)
ร�ยได้สุทธิต่อไร่ (บ�ท)
กำ�ไรต่อไร่ (บ�ท)

3,000
2,500
500

58,740
28,440

900
2,000	
8,000
5,370
5,000
770
400

2,500
500

3,000
30,300

300
700

1,200
3,100

25,000
61,740
23.50
24.70
2,500

50
125,000
63,260

                        ร�ยก�ร        หน่วย (บ�ท)

หม�ยเหตุ ต้นทุนก�รผลิตและผลตอบแทนมีคว�มแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก	 ปริม�ณผลผลิต	 
	 	 			และร�ค�ผลผลิตในแต่ละช่วงเวล�	

ต้นำทุนำและผลตอบแทนำการผลิตพริก (พื้นำที่ 1 ไร่) 
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สถานำการณ์การผลิตและการตลาด 

   พริก เป ็นพืชผัก เศรษฐกิจที่ มี 
	 ก�รปลูกในหล�ยประเทศท่ัวโลก	 แหล่งผลิต 

	 	 	 	 พริกสดที่สำ�คัญของโลก	 ได้แก่	 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	 สหรัฐเม็กซิโก	 สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐไนจีเรีย	 ส�ธ�รณรัฐตุรก	ี 
และแหล่งผลิตพริกแห้งที่สำ�คัญของโลก	ได้แก่	ส�ธ�รณรัฐอินเดีย	สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยเอธิโอเปีย	 ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์	 ส�ธ�รณรัฐประช�ชน
บังกล�เทศ	 และประเทศไทย	 (FAO,	 2021)	 สำ�หรับประเทศไทยพริกถือว่�เป็นพืช 
ที่มีคว�มสำ�คัญกับวิถีชีวิตของคนไทยม�อย่�งย�วน�น	 พริกเป็นส่วนประกอบ 
สำ�คัญของอ�ห�รไทยที่มีรสช�ติจัดจ้�น	 ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกพริก 
ทั้ งหมดประม�ณ	 149,000	 ไร ่ 	 โดยแหล ่งปลูกพริก ท่ีสำ�คัญของประเทศ	 
ได ้แก ่ 	 จั งหวัดศรีสะเกษ	 อุบลร�ชธ�นี	 เชียงใหม ่ 	 นครศรีธรรมร�ช	 ต�ก	
เพชรบูรณ์	 ชัยภูมิ	 หนองค�ย	 สุโขทัย	 แพร่	 นครพนม	 พัทลุง	 และจังหวัดสงขล� 
(กรมส่งเสริมก�รเกษตร,	2563)	
  ก�รจำ�แนกพริกของกรมส่งเสริมก�รเกษตร 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
	 	 1.		 พริกขี้หนูเม็ดเล็ก	 ได้แก่	 พริกขี้หนูสวน	 
พริกกะเหรี่ยง	 พริกขี้หนูหอม	 พริกแด้	 พริกจินด� 
ยอดสนเล็ก	
	 	 2.		 พริกขี้หนู เม็ดใหญ่ 	 ไ ด้แก่ 	 พริกพัน ธ์ุ  
ลูกผสมต่�ง	 ๆ	 และพริกพื้นเมือง	 เช่น	 พริกจินด�	 
พริกหัวเรือ	พริกหัวเรือย่นหรือพริกอีป�ด	พริกยอดสน	
พรกิสม้	พริกเหลอืงทอง	พรกิกน้ชัน	พรกิชหีรอืพรกิข�ว
	 	 3.		 พริกใหญ่	 ได้แก่	 พริกชี้ฟ้�	 พริกบ�งช้�ง	
พริกมันพิชัย	 พริกต�กฟ้�	 พริกเมือง	 พริกมันบ�งลี้	 
พริกเหลือง
	 	 4.		 พริกหยวก	
	 	 5.		 พริกยักษ์หรือพริกหว�น	
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	 ผลผลิตพริกส ่วนใหญ่จะใช ้บริโภค
ภ�ยในประเทศ	 โดยเกษตรกรจำ�หน่�ย
ผลผลิตให้แก่ผู ้รวบรวมในพื้นท่ี	 เพื่อนำ� 
ส่งไปจำ�หน่�ยยังตล�ดกล�งในภูมิภ�ค
และตล�ดกล�งของประเทศ	 ซึ่งเป็นตล�ด
ที่รวบรวมผลผลิตท�งก�รเกษตรจ�กทุก
ภ�คของประเทศ	 ได้แก่	 ตล�ดสี่มุมเมือง	 
ตล�ดไท		จังหวดัปทมุธ�น	ี	ตล�ดป�กคลองตล�ด 

กรุงเทพมห�นคร	 จ�กนั้นจึงมีก�รกระจ�ยผลผลิตไปยังตล�ดกล�งของภมูภิ�คต่�ง	 ๆ 
และกระจ�ยไปยั งตล�ดสดในจั งหวัด เพื่ อจำ �หน ่ �ยให ้แก ่ผู ้ บริ โภคต ่อ ไป 
สำ�หรับตล�ดกล�งของภ�คตะวันตก	 (ตล�ดศรีเมือง	 จังหวัดร�ชบุรี 	 และ 
ตล�ดสดปฐมมงคล	 จังหวัดนครปฐม)	 จะมีก�รขนส่งผลผลิตต่อไปยังตล�ดกล�ง 
ของภ�คใต้	 (ตล�ดหัวอิฐ	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	และตล�ดห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�) 
เนื่องจ�กผลผลิตในพื้นที่ภ�คใต้ไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รและมีก�รส่งออก 
ไปยังต่�งประเทศ	 เช่น	 ประเทศม�เลเซีย	 และสิงคโปร์	 พริกนอกจ�กจะจำ�หน่�ย 
เป็นผลสดแล้ว	 ยังส�ม�รถแปรรูปเพ่ือยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�และเพิ่มมูลค่�ได้ 
หล�กหล�ย	เช่น		พริกแห้ง	พริกป่น	พริกแกง	นำ้�พริก	ซอสพริก	ย�	และเวชสำ�อ�ง	
	 ปัจจุบันปริม�ณผลผลิตพริกภ�ยในประเทศไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร 
ของผู้บริโภคและอุตส�หกรรมภ�ยในประเทศ	ประเทศไทยจึงมีก�รนำ�เข้�พริกสดและ 
พริกแห้งในปริม�ณและมูลค่�ที่สูงกว่�ก�รส่งออก	แต่มีก�รส่งออกผลิตภัณฑ์จ�กพริก	
(ซอสพริก)	 ในปริม�ณและมูลค่�ที่สูงกว่�ก�รนำ�เข้�	 ประเทศคู่ค้�สำ�คัญในก�รนำ�เข้� 
พริกสด	 คือ	 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�	 และส�ธ�รณรัฐ 
แห่งสหภ�พเมยีนม�ร์			เนือ่งจ�กปัจจบุนัก�รคมน�คมสะดวกและได้รบัก�รยกเว้นภ�ษีข�เข้� 
สำ�หรับก�รนำ�เข้�พริกแห้งของประเทศไทย	พบว่�	มีก�รนำ�เข้�จ�กส�ธ�รณรัฐอินเดีย 
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 และส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์	 ซ่ึงถือว่�ส่งผล 
กระทบต่อก�รตล�ดพริกแห้งภ�ยในประเทศเป็นอย่�งม�ก	 เนื่องจ�กพริกแห้ง 
จ�กต่�งประเทศมีร�ค�ถูกกว่�พริกแห้ง 
ท่ีผลติภ�ยในประเทศ			มปีรมิ�ณและคณุภ�พ
ตรงต�มคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม	 
ส ่ งผลให ้ เกษตรกรผลิตพริกแห ้ ง เพื่ อ 
ก�รค้�น้อยลง	 ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภค 
ภ�ยในครวัเรอืนเท่�นัน้		เน่ืองจ�กไม่ส�ม�รถ 
แข่งขันด้�นร�ค�พริกท่ีนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศได้
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ตวัอย่างผลติภัณฑ์จากพริก

ทีม่� : http://www.ouayun.com ท่ีม� : https://www.abhaiherb.net

 ทีม่� : https://www.sarmmor.com ท่ีม� : https://bangkokdrug.com
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     ร�ยชื่อผู้ประกอบก�ร            ที่ตั้ง                        ช่องท�งก�รติดต่อ

ห�้งหุน้สว่นจำ�กดั		พชืพนัธุต์ร�สงิห์

บริษัท	ไดน�มิคพันธุ์พืช	จำ�กัด

บริษัท	อีสท์	เวสท์	ซีด	จำ�กัด

บริษัท	เพื่อนเกษตรกร	จำ�กัด

บริษัท	เจียไต๋	จำ�กัด

บริษัท	ไทยโกลเด้นซีด	จำ�กัด

บริษัท	อ�บ�คัส	ซีดส์	จำ�กัด

บริษัท	ซ�ค�ตะ	สย�ม	ซีด	จำ�กัด

32/10	ม.3	ถ.พุทธมณฑลส�ย	1	
แขวงบ�งระม�ด	เขตตลิ่งชัน	
กรุงเทพฯ	10170

99/220	ถ.เทศบ�ลสงเคร�ะห์	
แขวงล�ดย�ว	เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	10900

50/1	ม.2	ถ.บ�งบัวทอง	-	ไทรน้อย	
ต.ไทรน้อย	อ.บ�งบัวทอง	
จ.นนทบุรี	11110

43	ถ.ร�ชพฤกษ์	ต.ช้�งเผือก	
อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	50300

299-301	ถ.ทรงสวัสดิ์	
แขวงสัมพันธวงศ์	เขตสัมพันธวงศ์	
กรุงเทพฯ	10100

83	ม.1	ต.ขมิ้น	อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร	47220

1/771	ม.17	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต	
อ.ลำ�ลูกก�	จ.ปทุมธ�นี	12130

246	ม.4	ต.บ้�นเป็ด	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	40000

website	:	www.lionseeds.com
e-mail	:	suvannee@lionseeds.com
โทรศพัท์	:	0	2887	6788	/	0	2887	6382-5
โทรส�ร	:	0	2887	6381

website	:	www.dynamicseeds.com
e-mail	:	info@ladda.com
โทรศัพท์	:	0	2580	5085-7	/	0	2954	3120-6
โทรส�ร	:	0	2954	3128	/	0	2580	2178	

website	:	www.eastwestseed.com
e-mail	:	info@eastwestseed.com
โทรศพัท	์:	0	2957	1225-8	/	0	2831	7777
โทรส�ร	:	0	2597	1229

website	:	www.knownyou.com
e-mail	:	kytcm@loxinfo.co.th	
โทรศัพท์	:	0	5321	8180	/	0	5321	7180
โทรส�ร	:	0	5321	7181

website	:	www.chiataigroup.com
e-mail	 :	 info.th@chiataigroup.co.th	
โทรศัพท์	:	0	2233	8191-9	ต่อ	690
โทรส�ร	:	0	2237	1540

โทรศัพท์	:	0	4274	6133
โทรส�ร	:	0	4274	6050

e-mail	:	abseeds@ksc.th.com
โทรศัพท์	:	0	2531	7415-6
โทรส�ร	:	0	2531	7417

e-mail	:	sumate@loxinfo.co.th
โทรศัพท์	:	0	4324	5839	/	0	4324	5817	
โทรส�ร	:	0	4324	4208

ผู้ประกอบก�รจำ�หน่�ยเมล็ดพันธุ์

รายชื่อผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานำพริก
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     ร�ยชื่อผู้ประกอบก�ร            ที่ตั้ง                        ช่องท�งก�รติดต่อ

บริษัท	ที	เอส	เอ	จำ�กัด

บริษัท	เมโทรซีดก�รเกษตร	จำ�กัด

บริษัท	เสริมสย�มเมล็ดพันธุ์	จำ�กัด

บริษัท	จงกว�นเมล็ดพันธุ์	จำ�กัด

ตล�ดกล�งผักและผลไม้
จังหวัดเพชรบูรณ์	(ตล�ดสันติสุข)	

บริษัท	ว�ณิชย์สย�ม	จำ�กัด	
(ตล�ดริมปิง)

บริษัท	ศรีนคร	แอ๊กโกร	เอ็กซเชนจ์	
จำ�กัด	(ตล�ดศรีนคร)

บริษัท	ตล�ดโชคเจริญพร	จำ�กัด

บริษัท	ตล�ดไทยเจริญ	จำ�กัด

บริษัท	อุดรเจริญศรี	(1968)	จำ�กัด
(ตล�ดศรีเมืองทอง)	

บริษัท	จตุรพรพัฒน�	จำ�กัด	
(ตล�ดย่�โม)

1/1	ถ.พหลโยธิน	40	แขวงเสน�นิคม	
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

12/83	ซ.ท่�ข้�ม	3	ถ.พระร�ม	2	
แขวงแสมดำ�	เขตบ�งขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	10150

367/93	ถ.จรัลสนิทวงศ์	
กรุงเทพฯ	10700

625/56	หมู่บ้�นพิม�นชล	ถ.กล�งเมือง	
ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	40000

149	ม.3	ถ.สระบุรี-หล่มสัก	ต.หนองไขว่	
อ.หล่มสัก	จ.เพชรบูรณ์	67110

117/1	ม.12	ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก	
ต.บ�งม่วง	อ.เมืองนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60000

558/99-100	ม.9	ต.นครสวรรค์ตก	
อ.เมืองนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์	60000

9	ม.13	ถ.พหลโยธิน	ต.สันทร�ย	
อ.เมืองเชียงร�ย	จ.เชียงร�ย	57000

153	ม.6	ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์	
ต.บ้�นป่�	อ.เมืองพิษณุโลก	
จ.พิษณุโลก	65000

181	ม.17	ถ.มิตรภ�พ	ต.ในเมือง	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	40000

551/145	ถ.มิตรภ�พ	
ต.ในเมือง	อ.เมืองนครร�ชสีม�	
จ.นครร�ชสีม�	30000

website	:	www.thaiseeds.com
e-mail	:	tsabkk@ksc.th.com
โทรศัพท์	:	0	2940	1698-9	/	0	2579	7761-2
โทรส�ร	:	0	2561	1643

e-mail	:	metroseed_bkk@yahoo.com
โทรศัพท์	:	0	2416	0891	/	0	2416	0361
โทรส�ร	:	0	2416	0820

โทรศัพท์	:	0	2411	1697
โทรส�ร	:	0	2412	0221

e-mail	:	ky-ckseed@yahoo.com
โทรศัพท์	:	0	4322	0052
โทรส�ร	:	0	4322	0556

โทรศัพท์	:	0	5691	2062
โทรส�ร	:	0	5691	2062

โทรศัพท์	:	0	5635	5892-4
โทรส�ร	:	0	5635	5892

โทรศัพท์	:	0	5688	1200
โทรส�ร	:	0	5688	1201

โทรศัพท์	:	0	5370	0169
โทรส�ร	:	0	5370	0169

-

โทรศัพท์	:	0	4224	1977
โทรส�ร	:	0	4224	7937

โทรศัพท์	:	0	4426	1504
โทรส�ร	:	0	4424	5196

ผู้ประกอบก�รจำ�หน่�ยเมล็ดพันธุ์ (ต่อ)

ผู้ประกอบก�รตล�ดกล�งผักผลไม้ในคว�มส่งเสริมของกรมก�รค้�ภ�ยใน
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ผู้ประกอบก�รตล�ดกล�งผักผลไม้ในคว�มส่งเสริมของกรมก�รค้�ภ�ยใน (ต่อ)

บริษัท	สุรนครเมืองใหม่	จำ�กัด
(ตล�ดกล�งผักและผลไม้
จังหวัดนครร�ชสีม�)

บริษัท	อุบลเจริญศรี	
(ส�ข�ว�รินชำ�ร�บ)	จำ�กัด

บรษัิท	อุดรเมอืงทอง	(2005)	จำ�กดั
(ตล�ดอุดรเมืองทอง)

ห�้งหุน้ส่วนจำ�กดั		ตล�ดปฐมมงคล

ตล�ดกล�งผักและผลไม้
จังหวัดนนทบุรี	
(ตล�ดกล�งบ�งใหญ่)

บริษัท	ดอนเมืองพัฒน�	จำ�กัด	
(ตล�ดสี่มุมเมือง)

บริษัท	 ไทย	 แอ็กโกร	 เอ็กซเชนจ์	
จำ�กัด	(ตล�ดไท)

บริษัท	 แอ็กโกร	 คอมเมอร์ส	 กรุ๊ป	
จำ�กัด	(ตล�ดศรีเมือง)	

ตล�ดเกษตรสุวพันธุ์	เมืองทอง

ตล�ดกล�งก�รเกษตรหัวอิฐ	
(ตล�ดแม่พยอม)

บรษิทั	ตล�ดรวมพชืผลหวัอฐิ	จำ�กดั

บริษัท	มรกตคอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด	
(ตล�ดมรกต)

438/1	ถ.มิตรภ�พ-หนองค�ย	
ต.ในเมือง	อ.เมืองนครร�ชสีม�	
จ.นครร�ชสีม�	30000

55	ม.16	ถ.ว�ริน-เดชอุดมว�รินชำ�ร�บ	
ต.เทศบ�ลแสนสุข	อ.ว�รินชำ�ร�บ	
จ.อุบลร�ชธ�นี	34190

7777	ถ.นิตโย	ต.หม�กแข้ง	
อ.เมืองอุดรธ�นี	จ.อุดรธ�นี	41000

ถ.หน้�พระ	ต.ห้วยจรเข้	
อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	73000

83	ม.6	ต.เส�ธงหิน	อ.บ�งใหญ่	
จ.นนทบุรี	11140

355/115-6	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต	
อ.ลำ�ลูกก�	จ.ปทุมธ�นี	12120

31	ม.9	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธ�นี	12120

533	ถ.ศรีสุริยวงศ์	ต.หน้�เมือง	
อ.เมืองร�ชบุรี	จ.ร�ชบุรี	70000

12/17	ถ.อ่�งทอง-สิงห์บุรี	ต.ตล�ดหลวง	
อ.เมืองอ่�งทอง	จ.อ่�งทอง	14000

1/8	ม.1	ถ.กระโรม	ต.โพธิ์เสด็จ	
อ.เมืองนครศรีธรรมร�ช	
จ.นครศรีธรรมร�ช	80000

11/92	ถ.กระโรม	ต.โพธิ์เสด็จ	
อ.เมืองนครศรีธรรมร�ช	
จ.นครศรีธรรมร�ช	80000

438/1	ม.5	ต.วังตะกอ	อ.หลังสวน	
จ.ชุมพร	86110

โทรศัพท์	:	0	4429	3001-4
โทรส�ร	:	0	4427	0501

โทรศัพท์	:	0	4532	3711-3
โทรส�ร	:	0	4524	1225

โทรศัพท์	:	0	4224	1977
โทรส�ร	:	0	7224	7937

โทรศัพท์	:	0	3421	3441
โทรส�ร	:	0	3421	1329

โทรศัพท์	:	0	2903	2535-6
โทรส�ร	:	0	2903	3229

โทรศัพท์	:	0	2995	0610-3
โทรส�ร	:	0	2995	1256

โทรศัพท์	:	0	2908	4490-9
โทรส�ร	:	0	2832	6955

โทรศัพท์	:	0	3233	8250
โทรส�ร	:	0	3232	6437

โทรศัพท์	:	0	3561	2173
โทรส�ร	:	0	3561	2015

โทรศัพท์	:	0	7534	4483

โทรศัพท์	:	0	7534	3800
โทรส�ร	:	0	7534	7892

โทรศัพท์	:	0	7765	3149
โทรส�ร	:	0	7765	3149

ผู้ประกอบก�รตล�ดกล�งผักผลไม้ในคว�มส่งเสริมของกรมก�รค้�ภ�ยใน (ต่อ)
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     ร�ยชื่อผู้ประกอบก�ร            ที่ตั้ง                        ช่องท�งก�รติดต่อ

บริษัท	เอ้ืออ�รี	ฟูดส์	โปรดักท์	จำ�กัด

บริษัท	เอี่ยมกสิกิจ	จำ�กัด

บริษัท	อุดมกิจไพศ�ล	จำ�กัด

ห้�งหุ้นส่วนจำ� กัด	 สองพี่ น้อง 
น้ำ�พริกแม่ปร�ณี

บริษัท	โออีเอ็มฟู้ดส์	จำ�กัด

บริษัท	เทพผดุงพรมะพร้�ว	จำ�กัด

 

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด	น้ำ�พริกแม่ศรี	

บริษัท	พิบูลย์ชัยน้ำ�พริกเผ�ไทย
แม่ประนอม	จำ�กัด

บริษัท	อ�จจิตต์อินเตอร์เนชั่นเนล	
เพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์	จำ�กัด

บริษัท	พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์	จำ�กัด

สำ�นักง�น	:	10	ถ.ร�ชพฤกษ์	
แขวงบ�งจ�ก	เขตภ�ษีเจริญ	
กรุงเทพฯ	10160
โรงง�น	:	27/3	ม.7	ต.ท่�จีน
อ.เมืองสมุทรส�คร	
จ.สมุทรส�คร	74000

21/3	ม.2	ถ.เชียงใหม่-ฮอด	
ต.บ้�นกล�ง	อ.สันป่�ตอง	
จ.เชียงใหม่	50120

230	ม.2	ซ.วิรุณร�ษฎร์	ถ.เศรษฐกิจ	
ต.อ้อมน้อย	อ.กระทุ่มแบน	
จ.สมุทรส�คร	74130

1/12	ถ.หนองกะจะ	ต.ป�กช่อง	
อ.ป�กช่อง	จ.นครร�ชสีม�	30130

118	ม.2	ต.ท่�ซุง	อ.เมืองเทศบ�ล
เมืองอุทัยธ�นี	จ.อุทัยธ�นี	61000

สำ�นักง�นใหญ่	5/895	ถ.บรมร�ชชนนี	
แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบ�งกอกน้อย	
กรุงเทพฯ	10700

245	ม.1	ถ.เพชรเกษม	ต.ธรรมศ�ล�	
อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	73000

68/10	ม.12	ถ.บรมร�ชชนนี	
แขวงศ�ล�ธรรมสพน์	เขตทวีวัฒน�	
กรุงเทพฯ	10170

83/4	ม.5	ถ.สุขสวัสดิ์	ซ.สุขสวัสดิ์	2	
แขวงจอมทอง	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ	10150

888	ม.1	ซ.เทศบ�ลบ�งปู	111
ถ.สุขุมวิท	ต.บ�งปู	อ.เมืองสมุทรปร�ก�ร
จ.สมุทรปร�ก�ร	10280

website	:	www.aurareefood.com
e-mail	:	sales@aurareefood.com
โทรศัพท์	:	0	2868	4994	/	
	 	 0	2868	6736-7

websire	:	www.iemkasikit.co.th	
e-mail	:	sales@iemkasikit.co.th
โทรศัพท์	:	0	5348	1062

website	:	www.udomkij.com	
e-mail	:	thanyarat@udomkij.com
โทรศพัท	์:	08	6316	1100	/	08	1357	1084

website	:	www.udomkij.com	
e-mail	:	thanyarat@udomkij.com
โทรศัพท์	:	0	4431	3611

e-mail	:	oemfoods@gmail.com
โทรศพัท	์:		08	4224	9554	/	09	6239	4147

website	:	www.tcc-chaokoh.com

website	:	www.maesribrand.com
โทรศัพท์	:	0	3439	5139	/	0	3430	5881-3

website	:	www.maepranom.com
โทรศัพท์	:	0	3439	5139	/	0	3430	5881-3

e-mail	:	handbrand@nguansoon.com
โทรศัพท์	:	0	2468	5611	/	0	2468	1232

website	:	www.ppnfoods.com
e-mail	:	trade.ppnf@gmail.com
โทรศัพท์	:	0	2103	3261

ผู้ประกอบก�รแปรรูปพริกและผลิตภัณฑ์
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     ร�ยชื่อผู้ประกอบก�ร            ที่ตั้ง                        ช่องท�งก�รติดต่อ

บริษัท	โกลโบ	ฟู้ดส์	จำ�กัด

บริษัท	เค	อ�ร์	เอส	สไปซี่	ฟู้ดส์	
จำ�กัด

บริษัท	อุตส�หกรรมพันท้�ย
นรสิงห์สินค้�พื้นเมืองจำ�กัด

บริษัท	น้ำ�ปล�พิชัย	จำ�กัด

บริษัท	ไฮคิว	ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	
จำ�กัด

บริษัท	นิตย�	ไทย	เคอรี่	โปรดักส์	
จำ�กัด

บริษัท	ไทยเทพรส	จำ�กัด	
(มห�ชน)

บริษัท	ไฮนซ์	ไทยแลนด์	ลิมิเต็ด	
จำ�กัด

บริษัท	ซอสพริกไทยรุ่งเรือง	จำ�กัด

บริษัท	สุขุมพ�ณิชย์	จำ�กัด

บริษัท	หยั่น	หว่อ	หยุ่น	
คอร์ปอเรชั่น	กรุ๊ป	จำ�กัด

บริษัท	อำ�พลฟูดส์	โพรเซสซิง	
จำ�กัด

บริษัท	ดิ	สมิธ	ฟู้ด	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จำ�กัด

482	ม.1	ซ.ผูกมิตร	ถ.รถร�งเก่�	
ต.สำ�โรงใต้	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปร�ก�ร	10130

18/9	ม.1	ต.คลอง	3	อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธ�นี	12120

196/4	ถ.ประดิพัทธิ์	แขวงพญ�ไท	
เขตพญ�ไท	กรุงเทพฯ	10400

สำ�นักง�นกรุงเทพ	:	555/25	ถ.อ่อนนุช	
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
โรงง�น	:	129	ถ.บ�งแสนล่�ง	ต.แสนสุข	
อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	20130

9/9	ม.4	ต.ระแหง	อ.ล�ดหลุมแก้ว	
จ.ปทุมธ�นี	12140

9/9	ม.4	ต.ระแหง	อ.ล�ดหลุมแก้ว	
จ.ปทุมธ�นี	12140

208	ม.6	ถ.ท้�ยบ้�น	ต.ท้�ยบ้�น	
อ.เมืองสมุทรปร�ก�ร
จ.สมุทรปร�ก�ร	10280

134	ม.17	ถ.เทพ�รักษ์	ต.บ�งเส�ธง	
อ.บ�งเส�ธง	จ.สมุทรปร�ก�ร	10540

1/2	ม.6	เทพก�ญจน�	ต.คอกกระบือ	
อ.เมืองสมุทรส�คร	จ.สมุทรส�คร	74000

88/9	ม.8	ซ.สมเอก	ถ.ติว�นนท์	
ต.บ�งพูด	อ.ป�กเกร็ด	
จ.นนทบุรี	11120

767	ซ.จันทน์	43	ถ.วัดไผ่เงิน	
แขวงทุ่งวัดดอน	เขตส�ทร	
กรุงเทพฯ	10120

สำ�นักง�นใหญ่	:	392/56-57	
ซ.ปรีช�พ�ณิชย์	ถ.มห�ร�ช	
แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง	
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200

9	ม.5	ต.เข�ทอง	อ.พยุหะคีรี	
จ.นครสวรรค์	60130

website	:	www.lobo.co.th
e-mail	:	webmaster@lobo.co.th
โทรศัพท์	:	0	2384	0036	/	0	2384	2772-4

website	:	www.krsspicyfood.com
e-mail	:	nfo@krsspicyfood.com
โทรศัพท์	:	0	2569	6317-9

website	:	www.pantainorasingh.com
โทรศัพท์	:	0	2265	6999

website	:	www.pichaifishsauce.com
e-mail	:	info@pichaifishsauce.com
โทรศัพท์	:		0	2720	0181-2	/	
	 	 0	3839	1531-4

website	:	www.nittayathaicurry.com
โทรศัพท์	:	0	2703	4444

website	:	www.nittayathaicurry.com
โทรศัพท์	:	0	2976	1600

website	:	www.goldenmountain-
sauce.com
โทรศัพท์	:	0	2703	4444

website	:	www.wcf.co.th
โทรศัพท์	:	0	2705	6969	/	0	2705	6969	ต่อ	710

website	:	www.mabin.co.th
โทรศัพท์	:	0	3485	4795-9

website	:	www.sukhumfood.com
e-mail	:	sukhumbhanich@sukhum-
food.com

website	:	www.deksomboonshop.com	
e-mail	:	Online@deksomboon.com
โทรศัพท์	:	08	9220	2288

website	:	www.goodlife.co.th
โทรศัพท์	:		0	2811	8550-3	/	
	 	 0	2800	2380

website	:	www.smitfood.com
e-mail	:	INFO@SMITFOOD.COM
โทรศัพท์	:	0	2292	1058-59

ผู้ประกอบก�รแปรรูปพริกและผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
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