
ปุยคอก

ปุย

ปฏิทินการผลิตและการจัดการ “พร�ก”

•  ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ  

    กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล อัตรา 1:1:1)   

    หรือใชพีชมอส *ต�องเป�นแกลบเก�า*

•  ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม  

    ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.

•  หยอดเมล็ดที่มีราก 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ 

    แลวรดน้ำใหชุม คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ 

    รดน้ำอีกครั้ง

•  ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ 

    เอาหนังสือพิมพออก

แมลงศัตรูที่สำคัญ

หมั่นตรวจแปลง 
ตรวจสอบประชากรแมลง

ตัดแต�งแปลงให�โปร�ง สะอาด 
ฉีดพ�นสารเคมี

ได�สะดวก

ตัวออนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบออนและยอดออนที่แตกใหม ใบมวนงอลง ผิวใบหนา แข็งเปราะ หลังใบมีสีน้ำตาลหรือ
เขียวเขม ถาทำลายยอด ยอดออนแตกเปนฝอยและชะงักการเจริญเติบโต ถาทำลายดอก กลีบดอกจะบิด ดอกแกร็น 
ถาทำลายผล ผิวดานเหมือนเปนโรคขี้กลาก ถารุนแรงตนอาจตาย ฉีดพนสารเคมีปโตเลียมออยล กำมะถันผง
อะบาเม็กติน ฟโพรนิล

ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบออน ยอด 
ตาดอก ดอก ใบหรือยอดพริก ขอบใบ บิดงอมวนขึ้น 
ถาเกิดอาการกับดอก ดอกจะรวง ไมติดผล 
ใชสารเคมีกำจัด เชน คารบาริล (เซฟวิน 85) ฟโปรนิล 

ระบาดมากในฤดูแลง ตัวออนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ใบหงิกงอ เหี่ยวแหง ตนแคระแกร็น
ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย พืชสมุนไพร และใชสารเคมี 
เชน อิมิดาคลอพริด คารโบซัลแฟน หรือฟโปรนิล

ตัวออนและตัวเตมวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบออน ยอดออน ชอดอก จะถายมูลเปนน้ำหวาน
เกิดราดำ ตนพริกสังเคราะหแสงไดนอย การเจริญเติบโตของตนพริกชะงัก ดอกรวง 

เพลี้ยไฟพร�ก 

แมลงหว�่ขาวยาสูบ 

เพลี้ยอ�อน 

ไรขาว 

เพาะเมล็ด 

  ดูแลต�นกล�า 
  •  วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%  

  •  รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำช�วงเย็น จะเกิดโรคง�าย*

  •  ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุ�ยวันเว�นวัน และรดยากันเชื้อรา

         สัปดาห�ละครั้ง*

  •  พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลงสลับกับน้ำสมควันไมทุก 5-7 วัน 

หลังย�ายปลูก

เตร�ยมแปลงย�ายปลูก
(ก�อนปลูก 7 วัน)

  •  คัดเมล็ดลีบและดำทิ้ง

  •  แชเมล็ดในน้ำอุน 30 นาที 

  •  หอเมล็ดดวยผาขาวสะอาด

     (ทิ้งไว 3-7 วัน รากเริ่มงอก

     เปนตุมสีขาวเล็กๆ)

1 เมล็ดต�อหลุม

คัดเมล็ด แช�น้ำอุ�น รากงอก

ปุย
ปุย

3-7 วัน

2 วัน

บ�มเมล็ด

   เตร�ยมแปลง 
  •  ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย

      14 วัน ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร

  •  ไถพรวนและขึ้นแปลง 

      โดยมีรองระบายน้ำระหวางแปลง

  •  รดน้ำใหชุม

   ให�ปุ�ย 3 ระยะ
  •  เจริญเติบโต ชวง 15-45 วัน

  •  ติดดอก-ติดผล ชวง 46-90 วัน

  •  ติดผล-เก็บเกี่ยว ชวง 90-120 วัน

   ตัดแต�งทำค�าง 
*ลดการแพร�ระบาดโรคและแมลงได�มาก* 

  •  ตัดกิ่งลางกอนที่จะแตกงามและเด็ดดอก 

     งามที่ 1-4 ออกใหหมด

  •  ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร 

     แลวขึงตาขายใหตึง

   ป�องกันกำจัดโรคและแมลง
  •  ฉีดพนสารเคมีสลับกับสารสกัดพริกขา

      ในระยะตนกลา เจริญเติบโต ออกดอก และติดผล 

ระยะต�นกล�า
(ก�อนย�ายปลูก 35 วัน)

  ย�ายปลูก 
  •  ระยะปลูก 50x60 ซม.

  •  ยายปลูกหลุมละ 1 ตน 
        *ควรย�ายช�วงเย็น*

หนอนเจาะสมอฝ�าย 
กัดกินไดทุกสวนของตน หนอนมีขนาดใหญ 

ตานทานตอยาฆาแมลง

หมั่นตรวจแปลง
และทำลาย

กลุ�มไข�หนอน
หร�อตัวหนอน

หนอนกระทู�ผัก 
ผีเสื้อออกไขเปนกลุม ฟกเปนตัวจะกัดกินผิวใบ

เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุมออกกัดกินใบ ดอก และผลออน

หมั่นตรวจแปลง
ตรวจสอบ

ประชากรแมลง

ตัวเต็มวัยวางไขในดอกพริก เมื่อฟกเปนตัวหนอน 

จะกัดกินอยูภายในพริก เมื่อพริกเนาเสียรวงลงพื้น

ตัวหนอนจะออกจากผลพริกและเขาดักแดในดิน

รักษา
ความสะอาดแปลง 

เก็บผลพร�กที่มีอาการ
ออกจากแปลง เผา 

หร�อฝ�งทำลาย

แมลงวันพร�ก 

แมลงหว�่ขาวยาสูบ 

เพลี้ยอ�อนลูกท�อ

ไรขาว

เพลี้ยไฟ พร�ก

     เลือกใชปุยเคมีสูตรผสมหรือปุยเคมีที่ผสมจากปุยเดี่ยว โดยอางอิงจาก

อัตราสวนปุยเคมีสูตรผสม 13-13-21 อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ความสะดวกของเกษตรกรแตละทาน การใหปุยจะใหหลังยายปลูกทุกๆ

15 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ใสปุยรองพื้นในขั้นตอนเตรียมแปลงและใสปุยคอกปริมาณ 2-3 ตัน/ไร

ปริมาณการใหปุยเคมีสูตรผสมที่แนะนำในแตละระยะการเจริญเติบโต โดยสูตร 13-13-21 สามารถหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป

ปริมาณการใหปุยเคมีที่ผสมจากปุยเดี่ยว (15-0-0, 0-46-0 และ 0-0-60) โดยอางอิงจากอัตราสวนปุยเคมีสูตรผสม 13-13-21 

ที่แนะนำในแตละระยะการเจริญเติบโต

ปุยปุย
ปุย

 
 ปุยรองพื้น  48.0  -

 15 24.0 -

 30 24.0 -

 45 24.0 -

 60 20.0 1.8

 75 20.0 1.8

 90 20.0 1.8

 105 20.0 1.8

 120 20.0 1.8

 135 12.0 -

 150 12.0 -

 รวม 244.0 9.0

อายุหลังยายปลูก  ปุยเคมีสูตรผสม แคลเซียม
  (วัน) 13-13-21 (กก./ไร)

อายุหลังยายปลูก
(วัน)

ปุยเคมีที่ผสมจากปุยเดี่ยว 
(อางอิงจากอัตราสวนปุยเคมีสูตรผสม 13-13-21)

15-0-0  0-46-0  0-0-60 แคลเซียม
(กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร)

 ปุยรองพื้น 41.6  13.6 16.8 -

 15 20.8 6.8 8.4 -

 30 20.8 6.8 8.4 -

 45 20.8 6.8 8.4 -

 60 17.3 5.7 7.0 1.8

 75 17.3 5.7 7.0 1.8

 90 17.3 5.7 7.0 1.8

 105 17.3 5.7 7.0 1.8

 120 17.3 5.7 7.0 1.8

 135 9.78 3.4 4.2 -

 150 9.78 3.4 4.2 -

 รวม 210.1 69.3 85.4 9.0
ว�ธีให�ปุ�ย

1

3

2

1

3

2

ที่มา: คูมือการจัดการพริกมะเขือเทศ โดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน

การฉีดพ�นสารเคมี
และสารสกัด

สารป�องกันกำจัดหนอน
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

ไซฟลูทริน

แลนดาไซฮาโลทริน

อะบาแม็กตินไซเปอรแมทริน

(หนอนใยผัก)

สารป�องกันกำจัดไรขาว
ฟโปรนิล

อามีทราช

ไบเฟนทริน, ฟอสซาโลน, 

ซัลเฟอร

สารป�องกันกำจัดเพลี้ยไฟ
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

ฟโปรนิล, ฟลูเฟนนอกซูรอน

อิมิดาโคลพริด

คาบาริล, คาโบซัลแฟน

สารป�องกันกำจัดแมลงหว�่ขาว
และเพลี้ยอ�อน

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

ฟโปรนิล

อิมิดาโคลพริด

คาโบซัลแฟน

สารป�องกันกำจัดโรคพ�ช
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

แมนโคเซบ (ราน้ำคาง, ราสนิม, แอนแทรกโนส)

คารเบนดาซิม (ใบจุด, แอนแทรกโนส, ราแปง)

เมทาแลกซิล-เอ็ม + แมนโคเซบ 

(เชื้อราและแอนแทรกโนส)  

อาหารเสร�มและอื่น ๆ

ที่มา: คูมือการจัดการพริกมะเขือเทศ 

โดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ

สารเคมีกลุมที่ 1  ออกฤทธิ์ออน ใชปองกัน

สารเคมีกลุมที่ 2  ออกฤทธิ์ปานกลาง ใชปองกัน

สารเคมีกลุมที่ 3  ออกฤทธิ์รุนแรง ใชเมื่อระบาดอยางรุนแรง

การให�ปุ�ยพร�กในแปลง

ระยะการเจริญ
ทางลําตน ก่ิง ใบ

ระยะออกดอก
และติดผล

ระยะเจริญของ
ผลและเมล็ด

แคลเซียมโบรอน, เฟสติรอน, ปุยเกล็ดสูตร
9-27-34 และ TE (ธาตุรองเสริม)

คอมบี 1, บีพลัส, ปุยเกล็ดสูตร 30-20-10 
และ TE (ธาตุรองเสริม)
แคลเซียมโบรอน, เฟสติรอน, ปุยเกล็ดสูตร
10-52-17 และ TE (ธาตุรองเสริม)



ยอดสนเข็ม 80  
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสดผลชี้ขึ้น เนื้อแนน ทนตอโรคและแมลง  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

ช�อจ�นดา 80  
ออกผลเปนชอ ผลดิบสีเขียวเขม 
ผลสุกสีแดงเขม ผลชี้ขึ้น ทนตอโรค
และแมลง 
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

เป�นพืชเศรษฐกิจและพืชวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย 
เป�นพืชผักสำหรับปรุงอาหาร เป�นสมุนไพรรักษาโรค  
และป�จจ�บันเป�นส�วนประกอบในยาและเคร�่องสำอาง 

*สายพันธุพริกเผ็ดจากการปรับปรุงพันธุโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

*สารแคปไซซินอยด (capsaicinoids) เปนสารใหความเผ็ดที่อยูในพริก มีหนวยวัดเปน สโควิลล (Scoville Heat Unit; SHU) 

หยกเข�ยวมอดินแดง 
ผลสีแดงเขม เนื้อบาง กานยาว 
มีกลิ่นหอม

500,000 SHU

อัคนีพิโรธ
ตนสูงใหญ ผลสีแดงสด
ปลูกในสภาพโรงเรือน

ทับทิมมอดินแดง
ผลสีแดงสด เนื้อหนา กานยาว
ทนทานตอโรคและแมลง  

>300,000SHU

100,000

เรดซันอีสาน  
ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง  
     > 1 กิโลกรัมตอตน

เพชรมอดินแดง
ผลสีแดงสด ทนทานตอโรค
และแมลง ปลูกในสภาพไรไดดี

เยลโลมูน
ผลสีเหลืองสม ทนทานตอโรค

200,000
SHU

>300,000SHU

อุตสาหกรรม

ยา

หยกขาวมอดินแดง 
ผลสีแดงสด เนื้อบาง กานยาว 
มีกลิ่นหอม

พร�กสด

ทำซอส

พร�ก

สด-แห�ง

พร�ก

สด-แห�ง

พร�ก

แห�ง

เรดมูนอีสาน
ผลยาว สีแดงเขม ทนทาน
ตอโรคและแมลง  
     > 1 กิโลกรัมตอตน

ห�วยสีทนกาลพฤกษ� 
ผลยาว สีแดงสด ทนตอโรค
และแมลง

ห�วยสีทนขามแก�น 80  
ผลดิบสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงสด 
ผลแนน ผลชี้ขึ้น ทนตอโรคและแมลง
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

    

หนุ�มเข�ยวตอง 80
ผลอวนหนา ผลออนสีเขียวสดใส 
ผลสุกสีสมแดง  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

SHU 30,000 30,000SHU

60,000

70,000SHU

100,000 SHU

จ�นดานิล 80
ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดงเขม 
ผลชี้ขึ้น  
     > 3,000 กิโลกรัมตอไร

หนุ�มมอดินแดง
ผลดิบสีเขียวออน ผลสุกสีแดงสด 

SHU 80,000

50,000 60,000SHU

SHU

SHU

SHU

SHU

70,000-
80,000

SHU

60,000-
70,000

SHU

 

เชื้อรา

โรคกุงแหง

โรคยอดไหม

โรคจุดตากบ

โรคราแปง 

โรคเนาคอดิน

โรคราเม็ดผักกาด 

โรคโคนและรากเนา 

โรคใบจุดแบคทีเรีย

โรคเหี่ยวเขียว 

แบคทีเร�ย

ไวรัส

เลือกเมล็ดพันธุที่สะอาด ปลอดโรค ตัดแตงทรงพุมใหโปรงโลง ควบคุมความชื้นในแปลง เก็บผลพริกที่เปนโรค
ออกจากแปลง ใชสารเคมีปองกันกำจัดเชื้อรา เชน คารเบนดาซิม แมนโคเซบ เบนโนมิล ทุก 7-10 วัน

ตรวจแปลงสม่ำเสมอ ฉีดสารเคมีปองกันเมื่อพบการระบาดของโรค กำจัดใบรวงในแปลงทันที กำจัดวัชพืช ใน
แปลงและรอบแปลง พนสารเคมีปองกัน เชน เบนโนมิล คารเบนดาซิม

เลือกกลาที่ไมมีอาการของโรคกอนยายปลูก หมั่นสำรวจแปลง ถาเริ่มมีอาการ ฉีดพนสารเคมีบอรโดมิกเจอร
ปองกันทันที งดใหน้ำระบบสปริงเกิล ทำความสะอาดแปลงปลูกสม่ำเสมอ

คลุกเมล็ดดวยยาปองกันเชื้อรา เลี่ยงเพาะกลาในแปลง ทำความสะอาดถาดเพาะ กอนนำถาดมาใชใหม
ตากแดดหรืออบนึ่งวัสดุเพาะกลา พบการเกิดโรคใหถอนทิ้ง ใชเคมีราดตนหรือถาดตนกลา

เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค ใชปุยอินทรียชวยเพิ่มศัตรูธรรมชาติในดิน กำจัดพืชที่เปนโรค จาก
แปลงและไถกลบลึกไมนอยกวา 30 ซม. งดใหน้ำตามรอง ใชพลาสติกคลุมแปลงแทนฟางขาว ปลูกพืช หมุนเวียน
อยางนอย 2 ป เชน ขาวโพด หรือพืชกินใบ ใชสารเคมีปองกันโรค เชน คารเบนดาซิม

ปองกันการขังของน้ำในแปลง เล่ียงการใหน้ำตามรอง เพาะกลาในวัสดุหรือพ้ืนท่ีปลอดโรค หม่ันทำความสะอาด 
เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร กำจัดและเผาทำลายตนท่ีเปนโรคปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวโพด ถ่ัว ใชปุยหมัก
ปุยคอกปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน และเพิ่มศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูก ใชพันธุตานทาน

ใชเมล็ดพันธุจากแหลงที่นาเชื่อถือ ใชพันธุตานทานโรค จัดระยะปลูกใหเหมาะสม งดใหน้ำระบบสปริงเกิล
ติดตอกัน 5 วัน ทำความสะอาดอุปกรณการเกษตร หรือใชสารเคมีกลุมคอปเปอรไฮดรอกไซด

เลี่ยงพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรค กำจัดตนที่เปนโรคและเผาทำลายทิ้ง เลี่ยงใหน้ำตามรอง ปลูกพืชหมุนเวียน
3-5 ป ทำความสะอาดอุปกรณการเกษตร

กำจัดแมลงหวี่ขาวที่เปนพาหะของโรค ทำความสะอาดแปลงใหโปรง กำจัดวัชพืชที่เปนแหลงอาศัยของแมลงหวี่ขาว ตนกลา ควรอยู
ในโรงเรือนที่กางมุง ใชวัสดุคลุมแปลงที่สะทอนแสงสีเทาหรือดำ ปลูกพืชเปนแนวปองกันรอบแปลงพริก เชน ขาวโพด ใชสารเคมี   
กำจัดแมลง เชน ไซเปอรเมทริน คารบาริล ปโตเลียมออยล คอนฟดอร อาบาเมคติน ฟโพรนิล 

ใชแกลบเปนวัสดุเพาะกลาไมแนนเกินไป เลี่ยงปลูกในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค/พนยาปองกันเชื้อรา                 
กอนปลูก 2-3 วันกำจัดวัชพืชรอบแปลง ลดความช้ืนในแปลงปลูก งดใหน้ำระบบสปริงเกิล งดเดินแปลงหลังฝนตก 

โรคใบหงิกเหลือง โรคไวรัสใบดาง โรคไวรัสเสนใบดางประพริก โรคไวรัสใบจุดวงแหวน 
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มีจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเขมที่ทองใบ
กลางแผลมีรูโหว ขอบแผลสีเหลือง 

กุ�งแห�ง
ผลยุบเปนวงตุมสีน้ำตาล/ดำ

กระจายทั่ว

ใบมีแผลกลมขอบเรียบ
สีน้ำตาลปนเทา/น้ำตาลเขม 

กลางแผลมีจุดสีขาว

ยอดพริกไหมเนาเปนสีน้ำตาล
มีเสนใยปกคลุม

ใบมวนงอ บิดเบี้ยว มีสีเหลือง ขาวซีด

ใบยอดเรียวเล็ก ผิดรูป ใบแกและใบยอด 
มีรอยดางวงแหวนกระจายตามเนื้อใบ

ไวรัสเส�นด�างประพร�ก
เสนใบเขียวเขมเปนแนวแคบ ใบหยัก
เปนคลื่น ตนแคระแกร็น กานใบ-ลำตน
มีรอยเขียวช้ำน้ำ

ไวรัสใบจ�ดวงแหวน

ผลสีขาวคลุมใบลาง หลังใบมีรอยสีเหลือง

ตนเหี่ยว มีเสนใยขาว
เม็ดสีขาวขุน/น้ำตาลที่โคนตน

รอยช้ำ เสนใยขาวที่โคนตน ตนกลาเหี่ยวพับ 

ตนคอยๆ เหี่ยว มีแถบสีน้ำตาล
จากโคนตนถึงยอด ปลายรากดำ

จ�ดตากบ

ยอดไหม� ใบหง�กเหลือง

ไวรัสใบด�าง

ใบบิดเบี้ยวหรือมีปนเหลือง
มีจุดวงแหวนทั้งใบ 

โคนและรากเน�า

เน�าคอดิน

ราแป�ง

โรคของพร�ก

เหี่ยวเข�ยว
ตนยังเขียวสดแตลำตนเหี่ยวเฉียบพลัน 

ทอลำเลี้ยงภายในตน เปนสีน้ำตาล 

มีน้ำสีขาวขุนไหลออกจากลำตนที่ตัดแชน้ำ

ราเม็ดผักกาด

ข�อมูลโดย
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค�เสถียร และคณะ
มหาว�ทยาลัยขอนแก�น


