
 
บทที่ 3 

บริบทเกี่ยวกบัการผลิตพริกหวานในระบบการปลกูพืชไรดิน 
 

3.1  ขอมูลท่ัวไปของพริกหวาน 
       พริกหวานในระบบการปลูกพืชไรดิน(substrate culture system)   คือ  การเพาะปลูกภายใต
สภาพโรงเรือนโดยใชกาบมะพราวสับหรือไยมะพราวเปนวัสดุคํ้าจุนราก มีการใหน้ําและปุยไป
พรอมๆ  
 การเจริญเติบโตของตนพริกท่ีปลูกมีการใหสารละลายธาตุอาหารท่ีแตกตางกัน 2 ชนิด คือ   
 1.    สารละลายธาตุอาหารที่ซ้ือปุยผสมสําเร็จรูปจากทางบริษัทผูคาปุย 

2.    สารละลายธาตุอาหารที่เตรียมจากแมปุยท่ีผสมใชเอง 
พริกหวาน (Capsicum annuum var annuum L.  Grossum Group) อยูในตระกูล Solanaceae 

ซ่ึงเปนตระกูลเดียวกับมะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝร่ัง มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษเรียกวา Chile, 
chillies, aji, piment, pimento, paprika, capsicum เปนพืชขามป แตท่ีปลูกเปนการคาสวนใหญจะ
ปลูกฤดูเดียว ทําใหมีสายพันธุใหมจํานวนมาก มีความแตกตางกันท้ังในดานความสูง ขนาดทรงพุม 
ขนาดของใบ จํานวนดอกตอชอ ลักษณะ ขนาด สีของผล ตลอดจน รสชาติและความเผ็ด (นิพนธ, 
2546)  

ใบ  สวนใบของพริกหวานมีขนาดใหญ เม่ือใบเจริญ 9-11 ใบ ดอกแรกจะเจริญ 
ราก จะเจริญในแนวดิ่งลึก 90 -120 เซนติเมตร รากแขนงจะแผกวางออกดานขางประมาณ 

90 เซนติเมตรและรากสวนใหญจะอยูอยางหนาแนนในระดับความลึก 50- 60 เซนติเมตร ดอกจะ
เปนดอกสมบรูณ เปนดอกเดี่ยวประกอบดวยกลีบดอก 5 กลีบ สวนใหญจะมีสีขาวแตบางพันธุจะมี
สีมวง เกสรตัวผูแยกกันมีจํานวน 5 อัน อับละอองเกสรจะมีสีมวง ยอดเกสรตัวเมียบางพันธุ 

ผล พริกหวาน Bell types ผลมีลักษณะกลมยาว ขนาดใหญ ผลประกอบดวย capsaicin ใน
ปริมาณท่ีต่ํามาก บางคร้ังเรียกพริกหวาน (sweet pepper) พริกหวานสีเขียว จะมีปริมาณความ
ตองการของตลาดสูง แตเม่ือปลอยใหแกบนตนจะเปล่ียนเปนสีแดง สายพันธุท่ีปรับปรุงพันธุข้ึนมา
ใหม อาจจะเปล่ียนเปนสีแดง เหลือง สมหรือมวง การปลูกพริกสีเหลานี้นิยมปลูกในโรงเรือน 
เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยวนานกวาพริกสีเขียว ในบางคร้ังอาจมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เปน
สาเหตุใหผลถูกทําลายโดยโรค แมลง แสดงอาการตายนึ่งหรือผลแตกไดงาย พริกสีเขียว
ประกอบดวย chlorophyll พริกสีแดง/เหลืองเกิดจากเม็ดสี carotenoids พริกสีมวงเกิดจากเม็ดสี 
anthocyanin สวนสีน้ําตาลเกิดจากการผสมระหวาง chlorophyll, lycopene และ beta-carotene ผลมี
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รูปทรงและขนาดแตกตางกัน บางพันธุอาจจะมีเปลือกผลหนา แตบางพันธุจะบาง มีขนาดความยาว 
1-30 เซนติเมตร และกวาง 1-15 เซนติเมตร  
 
สายพันธุพริกหวานท่ีใชปลูกโดยท่ัวไป 

เนื่องจากสายพันธุพริกหวานจะมีรูปทรง สี ขนาดและอายุเก็บเกี่ยว ความทนทานตอโรค 
แมลง และการขนสงแตกตางกัน จําเปนท่ีจะตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุและทําการ
ทดสอบในพ้ืนท่ีปลูกและความตองการของตลาดกอนท่ีปลูกในเชิงธุรกิจ สายพันธุพริกหวาน (อายุ
เก็บเกี่ยว 60-70 วันหลังจากยายปลูก) ไดแก 

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

พันธุสีแดง สายพันธุสวนใหญจะเปล่ียนเปนสีแดงและมวงเม่ือแก แตสายพันธุสีแดงท่ีมี
อายุการเก็บเกี่ยวเร็วผลขนาดใหญ เปลือกหนา คอนขางหายาก การปลูกในอุณหภูมิต่ําจะมีอิทธิพล
ตอการพัฒนาและความสม่ําเสมอของเม็ดสี อุณหภูมิท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนาเม็ดสีแดงอยูระหวาง 
18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงกวา เม็ดสีแดงจะไมพัฒนาอุณหภูมิต่ํากวาเม็ดสีพัฒนาชา และไม
เปล่ียนสีในอุณหภูมิต่ํากวา 13 องศาเซลเซียส พริกหวานพันธุสีแดง ไดแก Ace Hybrid, Bellboy , 
Cardinal, Four Corners และ Merlin นิยมปลูกในสหรัฐอเมริกา 

พันธุสีเหลือง ไดแก Golden Belle, Golden Cal Wonder, Astro, Klondike Bell, Honey 
Bell, Orobelle 

พันธุสีสม ไดแก Colona, Valencia, Nassu RZ 
พันธุสีมวง/น้ําตาล อยูระหวางการพัฒนาจากเม็ดสีเขียว-แดง ซ่ึงจะเปล่ียนเปนสีมวงกอนสี

แดงประมาณ 7-10 วัน Purple Belle F1 
          การปลูกพริกสีในโรงเรือน ควรเลือกสายพันธุท่ีเหมาะสําหรับการปลูกในโรงเรือน เชน  
พันธุสีเขียว-แดง ไดแก Cubico, Pluona  พันธุสีเหลือง ไดแก Golden Belle, Marengo, Orobelle  
พันธุสีสม ไดแก Ariane, Valencia 

การปลูกพริกหวานใหไดผลดีนั้นจําเปนตองรูจักศัตรูของพริกหวานท้ังโรคและแมลง เพื่อ
จะไดทําการปองกันกําจดัไดอยางรวดเร็วและไดประสิทธิภาพ  

 
กรมสงเสริมการเกษตร (2548) กลาวถึงโรคของพริกหวานท่ีสําคัญไมนอยกวาแมลง ไดแก 

1. โรคตนและใบไหม ลักษณะอาการโรคนี้เกิดกับพริกไดทุกระยะของการเจริญ และทุก
สวนของพืช ข้ึนอยูกับระยะการเจริญและสวนของพืชท่ีถูกทําลาย การเขาทําลายในระยะตนออน 
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อาการจะคลายกับการทําลายของโรคโคนเนา โดยเช้ือสาเหตุจะเขาทําลายบริเวณโคนตน แผลจะมี
ลักษณะคลายโดนน้ํารอนลวก ทําใหตนกลาลมพับลง และแหงตาย สวนการทําลายในระยะท่ีตนโต 
จะทําใหเกิดอาการรากเนา ลําตน กิ่ง จะเกิดเปนแผลสะเก็ด ใบไหม ผลแหงหรือเนา โรคนี้จะระบาด
มากในสภาพท่ีมีความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิสูงอุณหภูมิท่ีเหมาะสําหรับการเขาทําลายของเช้ือ
สาเหตุอยูระหวาง  8 – 38 องศาเซลเซียส 

2. โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือรา  ลักษณะอาการ เช้ือสาเหตุจะเขาทําลายราก หรือสวนของตนท่ี
อยูระดับและอยูใตดินเม่ือรากสวนใหญถูกทําลายพืชจะแสดงอาการ โดยใบที่อยูตอนลางเหลืองและ
รวงมาก ทําใหทรงพุมบางตาตอจากนั้นจะมีอาการเหี่ยวในเวลากลางวันชวงท่ีมีแดดรอนจัด และฟน
ในตอนเชาสลับกัน 2 – 7 วัน แลวจะเหี่ยวอยางถาวรไมมีการฟนอีก เช้ือสาเหตุจะระบาดรุนแรงใน
สภาพอุณหภูมิและความช้ืนในดินสูงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 24 ถึง 
28 องศาเซลเซียส ถาหากตํ่ากวา 17 หรือสูงกวา 38 องศาเซลเซียส การเจริญจะชาหรือไมเจริญเลย 

3. โรครากเนาโคนเนา ลักษณะอาการโคนตนจะเนาสีน้ําตาล ในดินแถวโคนตนมีเสนใย
ราสีขาว ซ่ึงบางสวนจะเจริญข้ึนไปเกาะอยูตามโคนและรากตนพริก จะสังเกตเห็นเม็ดราสีขาว 
น้ําตาลออนหรือน้ําตาลแกขนาดเทาเมล็ดผักกาด ปะปนอยูกับเช้ือราดังกลาว ตนท่ีโรคเขาทําลาย 
แสดงอาการใบเหลือง และเหี่ยวตายในท่ีสุด 

4. โรคใบดางจากเช้ือไวรัส ลักษณะอาการใบพริกจะดาง มีสีเหลืองสลับเขียว ใบหยักเปน
คล่ืน บิดงอ อาการดางเปนลายไมสมํ่าเสมอ บางแหงจะมีลายดางมากบางแหงจะมีนอย เกิดข้ึน
ประปรายท่ัวใบ ถาหากเขา ทําลายระยะตนกลาจะแคระแกร็นไมใหผลผลิต การแพรระบาดของโรค
เกิดข้ึนโดยเพล้ียออน เปนตัวพาหะ 

 
สารเคมีท่ีใชในการปองกันกําจัดโรคท่ีทําลายพริกหวาน ไดแก (กรมสงเสริมการเกษตร, 2548) 
 1. โรคตนและใบไหม ฉีดพนดวยสารเคมีเชน มาเน็บ ไซเน็บ 

2. โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือรา ใชสารเคมีเชน เบนเลทผสม แคปเทนและนํ้า อัตรา 6:6:100  
ราดกนหลุมกอนปลูกและราดโคนตนหลังยายปลูก 15 วัน 

3. โรครากเนาโคนเนา ใชสารเคมี เชน เทอราคลอ ราดบริเวณโคนตน 
4. โรคใบดาง จากเช้ือไวรัส ฉีดสารเคมีปองกันเพล้ียออน เชน เซฟวิน 85 เปนตน 
 

แมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติในแตละระยะการเจริญเติบโต 
 1. เพล้ียไฟ (Thrips) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Frankliniella sp. อยูในอันดับ Thysanoptera  
วงศ Thripidae  เพล้ียไฟเปนแมลงตัวเล็กๆ มีรูปรางเรียวยาว ขนาดยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ตัวมี

ข ค 

ง 
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สีเหลืองออนถึงเขม มีปก 2 คู ลักษณะปกคลายขนนก พบมากบริเวณดอกและยอดออนของพริก
หวาน เม่ือเพล้ียไฟเขาทําลายพริกหวานจําแสดงอาการดังนี้คือ ใบท่ีแตกใหมแคระแกรน ขอบใบ
และปลายใบไหม ใบอาจรวงต้ังแตยังเล็กๆ สําหรับใบท่ีโตแลว ตามขอบใบจะมวนงอ ปลายใบไหม 
ในยอดถามีการทําลายรุนแรง จะทําใหยอดแหงไมแทงชอหรือใบ หรือดอกออกมาได การทําลาย
ในชวงติดดอกจะทําใหดอกรวง ไมติดผลหรือทําใหติดผลนอย และทําใหผลเปนสีดําเกือบท้ังหมด 
มีการระบาดทุกระยะ ตั้งแตพริกอายุได 2 เดือนก็จะเร่ิมมีมาก และมีมากท่ีสุดชวงท่ีพริกออกดอก 
ชวงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน  
 2. เพล้ียออนสีเขียว (Green peach aphid)  มีช่ือวิทยาศาสตรวา Myzus persicae Sulz   อยูใน
อันดับ Hemiptera วงศ Aphididae เพล้ียออนจะดูดกินน้ําเล้ียงจากใบและยอดออน มีผลทําใหใบนั้น
หยิกและงอตนแคระแกรน การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เพล้ียออนจะขับสารออกมาจากรางกายเปน
น้ําหวาน ซ่ึงเปนอาหารท่ีเหมาะในการเจริญเติบโตของราดําท่ีกิ่งและใบอีกดวย การแพรระบาดพบ
ไดทุกระยะอายุของพริกตั้งแตเร่ิมปลูกจนหมดอายุการเก็บเกี่ยว 

3. หอย (Snail) ยังไมทราบช่ือวิทยาศาสตร อยูในไฟลัม Mollusca เปนศัตรูพริกหวานอีก
ชนิดหนึ่งท่ีทําความเสียหายใหกับพริกหวานอยางมาก ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยเขากัดกินสวนใบ 
กาน ลําตน ข้ัวผล และผลของพริกหวาน ในกรณีท่ีกัดกินข้ัวผลจะทําใหผลของพริกหวานรวง ถาเขา
ทําลายสวนใบก็จะทําใหใบเปนรู ลักษณะกลมบาง รีบางจนท่ัวใบ ถากัดกินสวนของผลพริกหวานก็
นะทําใหผิวพริกหวานเปนหลุมดางเปนวงๆ ไมสวยงามสรางความเสียหายใหกับผลผลิตพริกได 

4. หนอนบุงปกเหลือง หรือหนอนกินข้ัวผล (Stalk-eating caterpillar) มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Orgyia postica Walker อยูในอันดับ Lepidoptera วงศ Lymantriidae  เปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็กสี
น้ําตาล หนอนท่ีฟกออกจากไขใหมๆ จะเกาะกลุมกันอยูบริเวณท่ีวางไข เชน ท่ีข้ัวผลพริกหวาน เม่ือ
หนอนโตข้ึนก็จะแยกยายกันไปทําลายดอก กานดอก ใบ และกานผลออน หนอนจะแทะผิวของ 
ผลพริกหวานสุกจนหมดแลวก็เปล่ียนผลใหม สวนผลออนจะกินขั้วผลและกานผลทําใหผลออน
รวง มักจะเขาดักแดบริเวณรองของผลพริกหวานหรือใตใบพริกหวาน ดักแดจะมีลักษณะสีขาว
คอนขางไปทางเหลืองและมักจะมีเสนใยสีขาวปกคลุมสวนท่ีเขาดักแดดวยมีลักษณะคลายใยแมงมมุ
แตเหนียวกวา เม่ือนํามาเพาะเล้ียงในหองทดลองพบวาระยะไขประมาณ 4-5 วัน ระยะหนอน
ประมาณ  13 - 15 วัน ระยะดักแด 7 วัน ระยะตัวเต็มวัยประมาณ 7 วัน  รวมแลววงจรชีวิตประมาณ 
33-35 วัน 

5. ไรแดง (Red mite) ยังไมทราบช่ือวิทยาศาสตร ลําตัวมีลักษณะกลมรี สีแดงใส ใน
โรงเรือนปลูกพริกหวานของเกษตรกรเจอนอยมาก สวนมากจะเร่ิมพบเม่ือเขาสูฤดูฝน เม่ือพบเจอ

ก 

ก 

ข ก 

ค ง
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เกษตรกรก็จะฉีดพนดวยสารฆาไร กระนั้นก็ไมไดสรางปญหาใหกับเกษตรกรมากนัก ท้ังในเร่ือง
ของราคาสารฆาไรและสารพิษตกคางเพราะนานมากๆ ถึงจะทําการฉีดพนสารคร้ังหนึ่ง 
 
แมลงศัตรูธรรมชาติ 

แมลงศัตรูธรรมชาติไดแก มวนพิฆาต ดวงเตาลายหยกั และแตนเบียนสกลุ Aphidius sp. ดังนี ้
ตัวหํ้า 

1. มวนพิฆาต (Stink bug) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Eocanthecona furcellata Wolff อยูใน
อันดับ Hemiptera วงศ Pentatomidae ลําตัวยาวประมาณ 1.3 – 1.5 ซม.  ตัวสีน้ําตาลเปรอะๆ  สวน
หลังท่ีเปนรูปสามเหล่ียมมีจุดสีน้ําตาลออน 3 จุด  สวนปลองอกจะมีลักษณะเปนหนามแหลมยื่น
ออกท้ัง 2 ขาง  ตัวเต็มวัยอายุโดยเฉล่ีย  25  วัน  ไขเปนกลุมเรียงเม็ดไมซอนกัน  สีเทาเงินเรืองแสง
ไมมีใยหอหุมตัวออนระยะแรกอยูรวมกลุม โดยเร่ิมเปนตัวห้ําต้ังแตวัย 3 มวนพิฆาต 1 ตัวกินหนอน
ผีเส้ือได  4 – 5 ตัว/วัน 

2. ดวงเตาลายหยัก (Lady beetles) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Menochilus sexmaculatus  F. อยู
ในอันดับ Coleoptera วงศ Coccinellidae ไขมีลักษณะยาวรีสีครีม ตอมาจะเปนสีเหลือง แลว
กลายเปนสีดําเม่ือใกลจะฟก สีของตัว ออนมีสีเทาแลวจะเขมข้ึนเร่ือยๆ ดานหลังมีหนาม มีลายสีขาว
บริเวณดานหลังของสวนอกปลองท่ี 1 และ 4 ตัวเต็มวัยมีสีสมหรือเหลืองปนน้ําตาล มีเสนสีดําท่ี
ขอบปกและสวน กลางหลัง โดยจะกินเพล้ียออนเปนอาหารทุกระยะการเจริญเติบโต 
 
3.2  การปลูกเล้ียงและการดูแล  
        พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีท่ีใชทําการเพาะปลูกของเกษตรกรสวนมากจะเปนพื้นท่ีของตนเอง มีนอยรายท่ีทํา
การเชาท่ีเพื่อทําเพาะปลูก โดยพ้ืนท่ีของเกษตรกรแตละรายจะมีการแบงสรรท่ีไมเหมือนกัน บางราย
จะใชพื้นท่ีท้ังหมดสําหรับการเพาะปลูกพริกหวาน บางรายจะแบงพ้ืนท่ีใชสําหรับทําการปลูกพริก
หวาน และปลูกดอกเบญจมาศดวย จํานวนท่ีดินของเกษตรกรมีตั้งแต 2 งาน ไปจนถึง 3 ไร สวน
พื้นที่เชาอาจจะมากถึง 5 ไร 
 
       โรงเรือน  

สําหรับโรงเรือนท่ีใชในการปลูกพริกหวานของตําบลโปงแยง มีท้ังแบบท่ีเปนโครงเหล็ก
และแบบท่ีเปนคานไมซ่ึงใชทุนในการทําท่ีถูกกวา ขนาดของโรงเรือนท่ีสรางก็จะแลวแตขนาดของ
พื้นท่ีของเกษตรกรเอง แตโดยมากหนากวางของโรงเรือนแตละหลังจะมีความยาว 6 เมตร ตาม
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ความยาวของเหล็กท่ีซ้ือมา สวนความยาวจะแลวแตพื้นท่ีของเกษตรกรเอง เชน 586 เมตร, 366 
เมตร, 506 เมตร และ 546 เมตร เปนตน แตบางรายจะสรางตามความชอบหรือตามขนาดพื้นท่ี 
เชน 1540 เมตร, 10020 เมตร, 183 เมตร และ 1225 เมตร เปนตน คาใชจายในการสราง
โรงเรือนตอไรประมาณ 1-6 แสนบาท ซ่ึงราคาจะแลวแตเกรดของวัสดุท่ีใชทําโรงเรือนและคาจาง
ของชาง สวนโรงเรือนท่ีทําคานดวยไมจะเสียคาใชจายประมาณ 6-8 หม่ืนบาท ในเกษตรกรบางราย
จะมีการลดคาใชจายในการสรางโรงเรือนลงโดยการหมุนเวียนกันทํากับเกษตรกรรายอ่ืน เหมือน
เปนการลงแขกกัน  

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
 
       พันธุพริกหวาน 

เกษตรกรบานมวงคําเร่ิมปลูกพริกหวานกันอยางแพรหลายต้ังแตป 2540-2548 โดยมากจะ
ปลูกพันธุโตโก (สีเหลือง) และโกแพรม (สีแดง) สวนพริกเขียวก็จะเก็บจากพริกสีท่ียังไมสุก  มีบาง
ท่ีใชพันธุพริกท่ีมีสีเขียวโดยเฉพาะ ราคาเมล็ดพันธุพริกสีเหลือง-แดง ราคาอยูในชวง 4-7.5 บาทตอ
เมล็ด สวนพริกสีเขียวราคาประมาณ 1-8 บาทตอเมล็ด ราคาจะถูกหรือแพงแลวแตชนิดพันธุของ
พริก   
 
       วัสดุปลูก 

สวนวัสดุท่ีใชในการปลูกพริกนั้นแบงออกเปนหลายแบบตามอายุการใชงานและราคา คือ 
ตอนเพาะเมล็ดตองใชวัสดุปลูก ท่ีเรียกวา พีมอสเม่ือพริกตองยายปลูกลงถุงใหญก็จะมีการเปล่ียน
วัสดุปลูกเปน ขุยมะพราว  เกษตรกรบางรายใชแตขุยมะพราว พีมอส และมะพราวสับหยาบ โดยไม
ใชใยมะพราวเปนมัด บางรายใชขุยมะพราว พีมอส และใยมะพราวเปนมัดแตไมใชมะพราวสับ
หยาบ ในบางคร้ังจะเจอปญหาขุยมะพราวเปนเช้ือราหรือพบตัวหนอนดวงปนมากับวัสดุท่ีเปน
มะพราวซ่ึงทําความเสียหายใหกับตนพริก  
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รูปท่ี 2 
       แรงงาน 

แรงงานโดยมากจะเปนแรงงานจากครอบครัวของเกษตรกรเองมีประมาณ 1-4 คนตอ 1 
ครอบครัว ในเกษตรกรบางรายจะจางแรงงานประจําโดยจะจางเปนครอบครัวของไทยใหญ (สามี-
ภรรยา) แรงงานช่ัวคราวจะจางเปนชวง เชน ชวงท่ีทําโรงเรือนโดยมากจะจางเหมาเปนตารางเมตร 

 
       วิธีการปลูกและดูแลรักษา  
 ข้ันตอนการปลูกพริกหวาน ; เพาะเมล็ดพริกหวานในถาดเพาะกลา(รูปท่ี 1) คลุมดวยวัสดุ
พรางแสงและปองกันการสูญเสียความชื้น นําไปบมไวในตูเพาะกลา จนตนกลามีใบเล้ียงได
ประมาณ 2 ใบ จึงทําการยายกลาจากถาดเพาะลงในถุงอนุบาลกลาขนาดเล็ก(รูปท่ี 2 )โดยปลูกตน
กลา 2 ตนตอถุง ทําการอนุบาลกลาพริกจนตนกลามีใบเล้ียงประมาณ 4 ใบ(รูปท่ี 3)  จึงทําการยาย
กลาลงถุงปลูก โดยตัดกนถุง  กอนนําลงปลูกในถุงปลูก(รูปท่ี 4,5) 
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รูปท่ี 3 
 
3.3  การใหปุยในระบบน้ํา (Fertigation) 
       การใหปุยในระบบน้ํา (Fertigation) คือ การใหปุยระบบหนึ่งโดยผสมปุยท่ีสามารถละลายนํ้าได
หมดลงไปในระบบใหน้ํา ดังนั้น เม่ือพืชดูดใชน้ําก็จะมีการดูดธาตุอาหารพืชไปพรอมกับน้ํา 
เนื่องจากพืชไมสามารถดูดปุยในรูปของแข็งได ปุยจะตองละลายในนํ้ากอนพืชจึงจะดูดข้ึนไปใชได 
ดังนั้น การใหปุยในระบบน้ําจะเปนการใหท้ังน้ําและปุยไปพรอมกันในเวลาและบริเวณท่ีพืช
ตองการ ดังน้ัน จึงเปนระบบการใหปุยท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดระบบหนึ่ง สามารถลดแรงงานใน
การใหปุย ลดการชะลางปุยเลยเขตรากพืช การแพรกระจายปุยสมํ่าเสมอบริเวณท่ีรากพืชอยู ในสวน
ท่ีมีการลงทุนระบบน้ําไปแลวควรอยางยิ่งท่ีจะตองใชรวมกับระบบการใหปุยในระบบน้ํา เนื่องจาก
จะมีการเพ่ิมคาติดต้ังอีกเล็กนอยเม่ือเทียบกับผลดีตาง ๆ ท่ีจะตามมา    เนื่องจากระบบนี้จะเปนการ
ใหปุยไปพรอมกับน้ํา ดังน้ัน ระบบการใหน้ําท่ีดีจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหการใหน้ําและปุย
ไปสูตนพืชแตละตนไดอยางสมํ่าเสมอที่สุด ซ่ึงระบบน้ําท่ีสามารถมีการแพรกระจายน้ําไปสูพืชได
อยางสมํ่าเสมอ และเหมาะกับการใหปุยพรอมระบบน้ํา คือ การใหน้ําแบบน้ําหยด หรือ แบบฉีด

2 3 

4 5 

1 
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ฝอย Mini-Sprinkle (ในประเทศไทย สําหรับสวนผลไมควรเปนระบบ ฉีดฝอย Mini-sprinkle 
เนื่องจากเปนระบบที่มีการดูแลรักษาไดงายกวาระบบน้ําหยด เนื่องจากมีปญหาในการอุดตันนอย
และออกแบบระบบงายกวา) แตการใหปุยในระบบน้ําไมไดหมายความวา ตองใหปุยทุกตัวพรอม
กับระบบน้ําเสมอไป เชน อาจใหเฉพาะ ไนโตรเจน และ โปแตสเซียมพรอมระบบน้ํา แตให
ฟอสฟอรัสทางดินก็ได เนื่องจากปุยฟอสฟอรัสท่ีละลายนํ้ามีราคาแพง และฟอสฟอรัสเม่ืออยูในดิน
มีการเคล่ือนท่ีนอยมากเม่ือใสทางดินก็ไมสูญหายไปไหน และโดยท่ัวไป ปริมาณฟอสฟอรัสใน
สวนผลไมมีการใสปุยฟอสฟอรัสอยูในดินคอนขางสูงอยูแลว  

ปุยท่ีสามารถนํามาใชในการใหปุยในระบบน้ําได (Fertigation) 

เราสามารถแบงปุยท่ีสามารถใชในระบบ Fertigation ไดเปน 2 กลุมใหญๆคือ 

1. ปุยผสมสูตรสําเร็จรูปสูตรตางๆ เชน สูตร 20-10-30, 21-16-25 ขอดีของปุยสําเร็จรูป คือ 
งายตอการใชและปุยบางบริษัทจะผสม ธาตุอาหารรองมาใหดวย ผูใชเพียงนําปุยมาละลายนํ้าตาม
คําแนะนําของบริษัทก็สามารถนําไปใชได ขอเสีย คือ สวนมากเปนปุยท่ีมีราคาแพง และไมรูชนิด
ของแมปุยท่ีนํามาผสม และมีสูตรท่ีขายอยูในตลาดไมมากนักอาจไมเหมาะกับความตองการของ
เกษตรกร แตก็อาจหาปุยท่ีมีสัดสวนของธาตุอาหารใกลเคียงกับท่ีเราตองการไดและมาเติมแมปุย
บางตัวเขาไปเพื่อใหไดสูตรหรือ สัดสวนธาตุอาหารที่ตองการ 

2.การผสมปุยขึ้นใชเองจากแมปุย เปนวิธีการที่ตองมีความรูเกี่ยวกับปุยพอสมควร ขอดี
สามารถประหยัดคาใชจายคาปุยลงไดมาก สามารถผสมปุยตามสูตรและสัดสวนท่ีตองการไดอยาง
ถูกตอง รูชนิดของปุยท่ีผสมกัน สามารถเติมธาตุอาหารรองและเสริมตามท่ีตองการได วิธีการน้ี
เหมาะอยางยิ่งถามีการสงดิน น้ํา และพืชไปวิเคราะหจากหองปฏิบัติการกอน จะไดทําการจัดตาราง
การใหปุยอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เชนถาวิเคราะหดินและพืชแลวพบวาในดินมีปริมาณ P 
สะสมอยูเปนปริมาณมากเกินความตองการของพืช (ซ่ึงพบเสมอๆในสวนผลไมท่ีมีการใสปุย 15-
15-15 และ 8-24-24 อยางตอเนื่องเปนเวลานาน) ดังนั้นปุยท่ีผสมก็ไมจําเปนตองใสปุย P ลงไปดวย
ทําใหสามารถประหยัดคาปุยลงไดมากเนื่องจากปุย P เปนปุยท่ีมีราคาแพงท่ีสุด 
 การจัดการเรื่องน้ําและปุย 

การปลูกพริกในระบบไรดิน (substrate culture) นั้น ตนพริกจะไดรับน้ําและธาตุอาหารจาก
สารละลายธาตุอาหารสารทดแทนจากดิน ซ่ึงการเตรียมสารละลายธาตุอาหารนั้น รอยละ 80 ของ
เกษตรกรซื้อปุยผสมสําเร็จรูป (ปุยผสม A และปุยผสม B) จากบริษัท มีเพียงรอยละ 20 เทานั้นท่ี
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พอจะมีความรูในการหาซ้ือแมปุยมาผสมใชงานเอง โดยสวนใหญยังคงใชสูตรเดียวหรือดัดแปลง
เล็กนอยจากปุยผสมสําเร็จรูปท่ีจําหนายโดยบริษัทผูประกอบการ 
การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร  
 เกษตรกรจะเตรียมสารละลายธาตุอาหารเขมขนสูง 2 ถัง คือ ปุย A และปุย B โดยแตละ
ชนิดจะผสมน้ํา 100 ลิตร และเม่ือใหสารละลายธาตุอาหารกับพริกเกษตรกรจะนําปุย A และ B ผสม
น้ําในถังเก็บขนาดใหญ (ประมาณ 600 – 1500 ลิตร ข้ึนอยูกับจํานวนพริกท่ีปลูก) ในอัตราสวน 1 : 1 
และใหไดความเขมขนตามตองการ สําหรับน้ําท่ีนํามาใชในการผสมปุยนั้น จะถูกปรับ pH ใหอยู
ในชวงระหวาง 5.5 – 6.0 โดยเติมกรดไนตริกลงไปในน้ํา ในกรณีท่ีน้ําเปนดาง  
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                      รูปท่ี  4  (ถังเก็บสารละลายขนาดใหญ) 
 
 การใหปุยแกตนพริก  
 ความเขมขนของปุย ยายปลูกในถุงปลูกจนถึงระยะกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตรุนแรกเกษตรกร
จะใหปุยท่ีมีความเขมขนสูงข้ึน โดยมีคาการนําไฟฟาอยูในระหวาง 1.8 - 2.5 mS/cm และเม่ือเก็บ
เกี่ยวผลผลิตรุนแรกแลว เกษตรกรจะเพ่ิมความเขมขนของปุยข้ึนไปอยูในชวง 2.5 - 3.0 mS/cm 
จนกระท่ังเก็บเกี่ยวรุนสุดทาย 
 ระยะเวลาการใหปุย :  เกษตรกรนิยมใหสารละลายธาตุอาหารกับพืช 3 คร้ัง คือชวงเชา 
กลางวัน และชวงเย็น ประมาณ 5 – 10 นาที /คร้ัง โดยใหสารละลายธาตุอาหารจะกระท่ังลนออก
จากรูขางถุงซ่ึงเจาะไวเหนือพื้นดินประมาณ 2 นิ้ว อยางไรก็ตามในชวงท่ีมีอุณหภูมิสูง เกษตรกรจะ
เพิ่มการใหสารละลายธาตุอาหารแกพริก เปน 4 คร้ังตอวัน โดยใหทุก 2 ช่ัวโมง: เกษตรกรจะใหปุย
สูตรเดียวตลอดระยะเวลาการปลูกพริก แตจะเปล่ียนความเขมขนของธาตุอาหาร ตามระยะการ
เจริญเติบโตของพืช โดยในระยะตนกลา เกษตรกรจะใหปุยเจือจาง  
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3.4  ผลผลิตและการเก็บเก่ียว 
        ผลผลิต 
 สําหรับการปลูกพริกหวานในระบบไรดินโดยท่ัวไป พริกหวานจะเร่ิมใหผลผลิตหลังจาก
การยายกลาปลูกแลวประมาณ 2 เดือน และจะใหผลผลิตไปจนกระทั่งตนพริกมีอายุ 6 - 8 เดือน 
(สามารถเก็บผลผลิตได 4-6 เดือน) ข้ึนกับการจัดการธาตุอาหารและการดูแลดานโรคและแมลง 
เกษตรกรจะสามารถเริ่มเก็บผลผลิตไดโยสังเกตจากผลพริกเร่ิมเปนผิวมัน สีของผลพริกเร่ิมเปลยน
สีได 80 เปอรเซ็น โดยใชมีดหรือกรรไกรตักบริเวณข้ัวของผลพริก จากน้ันเกษตรกรนําไปแชในน้ํา
ผสมคลอรีน แลวทําความสะอาดผลใหสะอาด นําใสตะกราไปชั่งน้ําหนัก  ตะกราละ 10 กิโลกรัม 
กอนนําไปสงผูรับซ้ือเพ่ือคัดเกรดตอไป 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 5 
 ผลพริกหวานที่สุกแกพรอมสําหรับเก็บเกีย่ว เกษตรกรเก็บเกีย่วผลผลิตใสตะกราพลาสติก
รอกขนสง และทําความสะอาดผลผลิต คัดเลือกขนาด และบรรจุกลองเพื่อจําหนาย 
 
       การเก็บเก่ียว 

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวพริกหวานคร้ังแรก จะมีอายุประมาณ 2 เดือน, 2 เดือน 5 – 20 วัน 
และ 3 เดือน ซ่ึงจะไดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมด crop ประมาณ 4 – 8 เดือน แตในเกษตรกร
รายท่ีดูแลตนพริกเปนอยางดี อาจเก็บเกี่ยวไดถึง 9 – 10 เดือนเลยทีเดียว สําหรับความถ่ีในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตพริกหวานนั้น พริกสี (เหลือง-แดง) จะเก็บอาทิตยละ 1 – 3 คร้ัง แลวแตพันธุและสภาพ
ส่ิงแวดลอม สวนพริกสีเขียว จะเก็บอาทิตยละ 1 คร้ัง รวมท้ังพริกเขียวท่ีเปนผลดิบของพริกสีดวย 


