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บทคัดย่อ 

    ดีปลี (Piper chaba Vahl.) จัดเป็นเครื่องเทศมีกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน ขม และเผ็ดมากกว่าพริกไทย รส

คล้ายขิง มีสรรพคุณใช้ประกอบในต ารับยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ผลแห้งใช้มากในอุตสาหกรรมยา

แผนโบราณ และจัดเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในแผนพัฒนาเพ่ือส่งเป็นสินค้าออก แต่ยังไม่มีพันธุ์ดี จึงส ารวจและ

รวบรวมพันธุ์ดีปลีที่มีปลูกตามสวนเกษตรกรในภาคต่างๆ และจากแหล่งธรรมชาติในป่าระหว่างปี 2554-2558 

จ านวน 32 สายพันธุ์ จากแหล่งที่มา 13 จังหวัด โดยปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ซึ่งในปี 2558 ได้คัดเลือกสายต้น

ดีปลีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ให้ผลผลิตสดเฉลี่ยสูงกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปีและมีปริมาณสารอัลคาลอยด์  

พิเพอรีน (piperine) สูงกว่า 2.5% w/w และมีความทนทานต่อโรค-แมลง ได้ 15 สายต้น คือ สายต้นจันทบุรี 1 

ชุมพร 1 และ 2 สุราษฎร์ธานี 1 2 และ 3 นครศรีธรรมราช 1 และ 2 ภูเก็ต 1 ตรัง 1 และ 2 พัทลุง 1 สตูล 1  

สงขลา 1 และปัตตานี 1 ทั้งนี้ที่อายุต้น 3-4 ปี ต้นดีปลีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร มีขนาดใบกว้าง 

3.3-6.2 เซนติเมตร ใบยาว 10.3-16.7 เซนติเมตร ลักษณะดอกกว้าง 0.9-1.1 เซนติเมตร ยาว 3.2-5.1 เซนติเมตร 

น้ าหนักสด 1.7-3.8 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.6-1.2 กรัม น้ าหนักผลผลิตสดเฉลี่ย 1.5-1.7 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี ปริมาณ



สารไพเพอริน 2.6 -3.8 w/w ซึ่งปี 2559-2564 จะน าสายต้นที่ผ่านการคัดเลือกไปปลูกทดสอบพันธุ์เพ่ือคัดเลือก

สายต้นทีดี่เด่นและเหมาะสมกับพ้ืนที่ส าหรับเสนอเป็นพันธุ์แนะน าต่อไป 

 

 
1/  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อ. สิเกา จ. ตรัง 92150 
2/  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 

ค าน า 

ดีปลี (Long Pepper : Piper chaba Vahl. เป็นพืชในวงศ์ Piperaceae จัดเป็นพืชเมืองร้อนกลุ่มพืช

เครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหาร มีปลูกมากในอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย  (http://puechkaset.com) 

ตระกูลเดียวกับพริกไทยและพลู มีลักษณะผลเป็นดอกย่อยอัดแน่นเป็นแท่งยาวรูปสามเหลี่ยมคล้ายผลพริกไทย ผล

มีสีเขียวสด เมื่อแก่จะมีสีแดงและกลิ่นหอมฉุน รสชาติเผ็ด ร้อน ขม มีกลิ่นหอมและเผ็ดมากกว่าพริกไทย รสคล้าย

ขิง ให้ความอบอุ่นกับร่างกาย (http://www.phargarden.com) ทางสมุนไพรมีสรรพคุณ บ ารุงธาตุ ขับลม แก้

ปวดกระเพาะ ปวดท้อง แก้บิด ท าให้เจริญอาหารโดยกระตุ้นให้น้ าลายไหลออกมาและท าให้เกิดการชาในปาก แก้

กษัยลมเย็น แก้ปวดหัว ปวดฟัน ไซนัส แก้หืดไอ แก้หลอดลมอักเสบ ขับระดู แก้ริดสีดวงทวารหนัก แก้โรคนอนไม่

หลับ โรคลมบ้าหมู ขับน้ าดี ขับพยาธิ ใช้ภายนอกแก้ปวดกล้ามเนื้อ รักษาอาการอักเสบ ผลดีปลีใช้เป็นเครื่องเทศ

โดยใช้แต่งกลิ่นผักดอง และช่วยถนอมอาหารมิให้เกิดการบูด ในผลดีปลีมีสารส าคัญ คือ อัลคาลอยด์ที่มีรสเผ็ดร้อน

ชื่อพิเพอรีน(piperine) ประมาณร้อยละ 4-6 และมีน้ ามันหอมระเหยประมาณร้อยละ 0.7-1 ดีปลีจัดเป็นพืช

สมุนไพรตัวส าคัญชนิดหนึ่ง ที่ ใช้ในทางอายุรเวทมาแต่โบราณ เช่น ในต ารับ “ยาอาภิสะ” ซึ่งมีดีปลีเป็น

องค์ประกอบหลักร่วมกับสมุนไพรอื่นอีกหลายชนิด มีสรรพคุณแก้ริดสีดวง ไอ ผอมแห้ง แก้เสมหะในทรวงอกและ

ล าคอ ต ารับ “ยาหอมนวโกฐ”มีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน 

แก้ลมจุกแน่นในท้อง  ต ารับ“ยาธาตุบรรจบ” บรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อ ต ารับ “ยาประสะกานพลู” ใช้บรรเทา

อาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ  ต ารับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” บรรเทา

อาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ และต ารับ “ยาประสะไพล”  ใช้ในสตรีที่ระดูมาไม่สม่ าเสมอ 

(http://www.thsamunpri.com) นอกจากนี้ยังใช้เป็นอาหารโดยใช้ผลแก่ใส่ผลแห้งเพ่ือดับกลิ่นคาวในแกงเผ็ด 

แกงคั่ว ส่วนทางภาคใต้นิยมรับประทานผลอ่อนเป็นผักเหนาะ และยังใช้ในการถนอมอาหารไม่ให้บูดง่าย และแต่ง

กลิ่นผักดอง รวมทั้งเป็นผงปลอมผสมในพริกไทยด า นอกจากใช้ผลแล้วบางแห่งปลูกดีปลีไว้เพ่ือใช้ราก เช่น ใน

อินเดีย รากดีปลีมีรสเผ็ดร้อนและขม ท าให้ ลิ้นชา เนื่องจากมีแอลคาลอยด์ พิพเพอรีน และพิพลาทีน (piplatine) 

รากใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาทางอายุรเวท (http://www.thaikasetsart.com) 



 ผลแห้งดีปลีถือเป็นสินค้าส าคัญในการส่องออกส าหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องเทศ จัดเป็นสมุนไพรที่

ใช้มากในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณประมาณ 5,000 – 7,000 กิโลกรัม/ปี (https://th.wikipedia.org/wiki) 

นับว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาเพื่อส่งเป็นสินค้าออก ทั้งนีด้ีปลีเป็นพืชที่ปลูกง่ายและปลูกได้ทุก

ภาค ทั้งกลางแจ้งและร่มร าไร ชอบดินร่วนที่อุดมสมบรูณ์ ทนความแห้งแล้งได้ดี มีปลูกมากในภาคใต้เกษตรกรมัก

ปลูกแซมในสวนหรือปลูกหลังบ้าน ไม่มีการปลูกในรูปการค้า จึงไม่มีข้อมูลงานวิจัย ดังนั้นจึงควรพัฒนาพันธุ์และ

เทคโนโลยีการปลูก ทั้งนี้ได้ศึกษารวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ดีปลี เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและมีสารส าคัญสูง มี

ความทนทานต่อโรค-แมลง ส าหรับใช้เป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมการปลูกต่อไป  

 

 

 

 

วิธีด าเนินการ 

         - อุปกรณ์ 

 1.  ยอดหรือไหลดีปลีจากแหล่งปลูกต่างๆ 32 แหล่ง 

 2.  เสาค้างซีเมนต์ ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร  

 3.  ตาข่ายพรางแสงสีด า ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต ์

 3.  ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

 4.  สารป้องกันก าจัดโรค-แมลง 

 5.  อุปกรณ์เก็บข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิต   
 

         -  วิธีการ 
    แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง 

        วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1.  ด าเนินการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ดีปลีที่มีปลูกตามสวนเกษตรกรในภาคต่างๆ ตลอดจนจากแหล่ง
ธรรมชาติที่มีขึ้นอยู่ตามป่า น าพันธุ์มาปลูกโดยช ายอดและไหลในถุงเพาะช า 
  2. คัดเลือกพ้ืนทีใ่นเนื้อที่ 1 ไร่ ไถพรวนและเตรียมแปลงและท าค้างปลูกดีปลี โดยใช้ค้างเสาปูนซีเมนต์ สูง
จากพ้ืนดิน 2 เมตร ใช้ระยะระหว่างต้นและแถว 1.5x2.0 เมตร ปลูกสายต้นละ 3 ซ้ าๆ ละ 3 ค้าง วางระบบน้ า
แบบสปริงเกอร์  



 3. ปลูกดีปลี การปลูกน าต้นกล้าปลูกที่โคนเสาค้างละ 4 ต้น จากนั้นผูกยอดติดกับเสาค้างเพ่ือให้รากยึด
เกาะติดกับเสาค้าง ควรพูนดินที่โคนต้นให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้น้ าขัง และพรางแสงด้านตะวันออกและตะวันตก
ด้วยทางมะพร้าวประมาณ 2 สัปดาห์ 

4. ปฏิบัติดูแลรักษา  

4.1 ก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 10 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 

0.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี อัตราปุ๋ยที่ใส่จะเพ่ิมข้ึนตามอายุต้น 

          4.2 การให้น้ า ระบบสปริงเกอร์ ควรให้น้ าสม่ าเสมอ แต่ไม่ควรให้แฉะจนเกินไปเพราะจะท าให้เกิดโรคโคน

เน่าได้ง่าย  

4.3 การป้องกันก าจัดโรคและแมลง ซึ่งแมลงที่ส าคัญ เช่น เพลี้ยแป้ง และมวนสามเหลี่ยม ซึ่งจะเกาะช่อ

ดอกดูดกินน้ าเลี้ยง เมื่อพบการระบาดควรพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง 

4.4 การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวในระยะที่ผลแก่จัดเริ่มมีสีส้มแดงเรื่อๆ แต่ยังไม่สุก เนื้อแน่นแข็งไม่นิ่ม การเก็บ

เกี่ยวแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาห่างกัน 1-2 เดือน คัดแยกผลที่มีสีส้มแก่ เนื้อแน่นแข็ง ไม่มีรอยถูกแมลงท าลาย ออก

จากผลที่ไม่มีคุณภาพ น าไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 

  5. การบันทึกข้อมูล  

   - ลักษณะประจ าพันธุ์ เช่น ลักษณะใบ สี และขนาดใบ ลักษณะดอก สี และขนาดดอก 

   - การเจริญเติบโต เช่น ขนาดล าต้น ขนาดใบ  

             - ลักษณะผลผลิต เช่น ขนาดดอก ความกว้าง ความยาว ความหนา น้ าหนักสดและแห้ง 

         - น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 

             - วิเคราะห์หาสารส าคัญ คือ สารอัลคาลอยด์พิเพอรีน(Piperine) โดยเก็บผลดีปลีขณะที่แก่เต็มที่ (ผล

เริ่มมีสีส้มเล็กน้อย) แต่ยังไม่สุกแดง อบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นส่งวิเคราะห์ 

             - ลักษณะการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความทนทานต่อโรค-แมลง  
             - สภาพอุตุนิยมวิทยา ตลอดช่วงเวลาการทดลอง  
   6. คัดเลือกสายต้นดีปลีโดยก าหนดเกณฑ์ มีการเจริญเติบดี ให้ผลผลิตสูง มีสารอัลคาลอยด์พิเพอรีน

(Piperine) ไม่น้อยกว่า 2.5% w/w และมีความทนทานต่อโรค-แมลง ขยายพันธุ์แล้วน าไปปลูกทดสอบในแหล่ง

ปลูกต่างๆ เพ่ือทดสอบพันธุ์ ก่อนเผยแพร่แก่เกษตรกรต่อไป 
 

      - เวลาและสถานที่    ตุลาคม 2553 – กันยายน 2558  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง จังหวัดตรัง    

 

             ผลการทดลองและวิจารณ์ 



 

         ในการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ดีปลีที่มีปลูกตามสวนเกษตรกรในภาคต่างๆ ตลอดจนจากแหล่งธรรมชาติที่

มีขึ้นอยู่ตามป่า ระหว่างปี 2554-2558 จ านวน 42 สายต้น แต่ตาย 10 สายต้น คงเหลืออยู่ 32 สายต้น โดยได้มา

จากจังหวัดจันทบุรี 3 สายต้น จังหวัดชุมพร 6 สายต้น สุราษฎร์ธานี 5 สายต้น นครศรีธรรมราช 6 สายต้น กระบี่ 

2 สายต้น ภูเก็ต 3 สายต้น ตรัง 7 สายต้น พัทลุง 3 สายต้น สตูล 5 สายต้น สงขลา 3 สายต้น ปัตตานี 5 สายต้น 

ยะลา 2 สายต้น และนราธิวาส 2 สายต้น จากผลการทดลองพบว่าต้นดีปลีมีการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

        กลุ่มที่ 1 การเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี และมีปริมาณสารพิเพอรีนสูงกว่า 

3.0 w/w ในกลุ่มนี้มี 7 สายต้น คือ พันธุ์จันทบุรี 1 (ผลผลิต/สารพิเพอรีน= 1,579.8/3.4) ชุมพร 1 (1,703/3.8) สุ

ราษฎร์ธานี 1 (1,603.5/3.4) สุราษฎร์ธานี 2 (1,746.6/3.0) พัทลุง 1 (1584.8/3.5) สงขลา (1 ,570.1/3.7) และ 

ปัตตานี 1 (1,526/3.3) (ตารางท่ี 1) 

  กลุ่มที่ 2 การเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี และมีปริมาณสารพิเพอรีนระหว่าง

2.5-3.0 w/w. กลุ่มนี้มี 8 สายต้น คือ ชุมพร 2 (1,607.6/2.9) สุราษฎร์ธานี 3 (1,1560.7/2.8) นครศรีธรรมราช 1 

(1 ,662.7/2.7) นครศรีธรรมราช 2 (1 ,570.2/2.8) ภู เก็ต (1 ,626.4/32.6) ตรัง 1 (1586.8/2.8) ตรัง 2 

(1,516.7/2.7) และ สตูล 1 (1,594/2.7) สงขลา (1,570.1/3.7) และ ปัตตานี (1,526/3.3) (ตารางท่ี 1) 

  กลุ่มที่ 3 การเจริญเติบโตปานกลาง ให้ผลผลิตต่ ากว่า 1.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี และมีปริมาณสารพิเพอรีน

ระหว่าง 2.0-2.5 w/w. กลุ่มนี้มี  7 สายต้น คือ กระบี่  1 (1 ,106.9/2.3) ตรัง 3 (1 ,129.9/2.3) ตรัง 4 

(1,335.7/2.1) ตรัง 5 (1,311.5/2.0) สตูล 2 (1,241.6/2.3) และ ปัตตานี 2 (1,023.2/2.2) (ตารางท่ี 1) 

 กลุ่มที่ 4 การเจริญเติบโตปานกลาง ให้ผลผลิตต่ ากว่า 1.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี และมีปริมาณสารไพเพอริน

ต่ ากว่า 2 w/w. กลุ่มนี้มี 7 สายต้น คือ ชุมพร 3 (1,201.5/1.6) ชุมพร 4 (1,381.9/1.6) ชุมพร 5 (1,150.9/0.6) 

นครศรีธรรมราช 3 (1,281.0/1.6) นครศรีธรรมราช 4 (1,099.8/1.3) ตรัง 6 (1,080.5/1.9) ตรัง 7 (1,450/1.7) 

สตูล 3 (1,137.5/1.8) ปัตตานี 3 (1,044.3/1.5) ยะลา 1 (1,005.6/2.0) และ นราธิวาส 1 (1,213.4/1.8) (ตาราง

ที่ 1) 

 จากทั้ง กลุ่มได้คัดเลือกพันธุ์ดีปลีที่ได้ลักษณะตรงตามเกณฑ์ คือให้ผลผลิตสูงกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี 

มีปริมาณสารอัลคาลอยด์พิเพอรีน (piperine) ไม่น้อยกว่า 2.5% w/w และมีความทนทานต่อโรค-แมลง รวม 15 

สายต้น ซ่ึงมีลักษณะพันธุ์ ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารพิเพอรีนดังนี้ 

 1. สายต้นจันทบุรี 1 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. พลิ้ว อ. ขลุง จ. จันทบุรี ลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล า

ต้น 1.5 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.1 เซนติเมตร และ ความยาว 15.1 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 



1.1 เซนติเมตร ความยาว 4.5 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.8 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 1.5 กิโลกรัม มี

สารพิเพอรีน3.4 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 2. สายต้นชุมพร 1 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม จ. ชุมพร ลักษณะพันธุ์มีเส้นผ่าศูนย์ กลาง

ล าต้น 1.0 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.8 เซนติเมตร และ ความยาว 16.1 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 

1.1 เซนติเมตร ความยาว 5.4 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 3.7 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.1 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อ

ค้างต่อปี 1.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน 3.8 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

 3. สายต้นชุมพร 2 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. สะพลี อ. ปะทิว จ. ชุมพร ลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล า

ต้น 1.1 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.2 เซนติเมตร และ ความยาว 14.9 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 

1.1 เซนติเมตร ความยาว 5.3 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 3.8 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.2 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อ

ค้างต่อปี 1.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน 2.9 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 4. สายต้นสุราษฎร์ธานี 1 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. โมถ่าย อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ลักษณะพันธุ์ มี

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.8 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.4 เซนติเมตร และ ความยาว 14.7 เซนติเมตร ลักษณะ

ดอก มีความกว้าง 1.0 เซนติเมตร ความยาว 4.2 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.5 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.8 กรัม 

น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 14.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน3.4 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 5. สายต้นสุราษฎร์ธานี 2 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ลักษณะพันธุ์ 

มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.9 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.8 เซนติเมตร และ ความยาว 16.4 เซนติเมตร ลักษณะ

ดอก มีความกว้าง 1.1 เซนติเมตร ความยาว 5.1 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 3.3 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.0 ก รัม 

น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 14.3 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน3 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 6. สายต้นสุราษฎร์ธานี  3 แหล่งปลูกดั้ งเดิมอยู่ที่  อ.ท่ าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี  ลักษณะพันธุ์  มี

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 1.0 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.0 เซนติเมตร และ ความยาว 15.1 เซนติเมตร ลักษณะ

ดอก มีความกว้าง 1.0 เซนติเมตร ความยาว 4.7 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.8 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.9 กรัม 

น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 15.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน2.8 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 7. สายต้นนครศรีธรรมราช 1 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช ลักษณะ

พันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 1.0 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 6.2 เซนติเมตร และ ความยาว 16.7 เซนติเมตร 

ลักษณะดอก มีความกว้าง 1.0 เซนติเมตร ความยาว 4.9 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 3.2 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.0 

กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 13.7 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน2.7 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 8. สายต้นนครศรีธรรมราช 2 แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ ต. ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ. นครศรีธรรมราช ลักษณะ

พันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 1.1 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 4.6 เซนติเมตร และ ความยาว 12.5 เซนติเมตร 



ลักษณะดอก มีความกว้าง 1.1 เซนติเมตร ความยาว 5.1 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 3.3 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.0 

กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 14.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน2.8 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

9. สายต้นภูเก็ต แหล่งปลูกดั้งเดิม อยู่ที่ อ. ถลาง ลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.9 เซนติเมตร ใบมีความ

กว้าง 5.7 เซนติเมตร และ ความยาว 14.1 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 1.0 เซนติเมตร ความยาว 3.4 

เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.2 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.7 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 13.1 กิโลกรัม  มีสาร   

พิเพอรีน2.6 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

  10. สายต้นตรัง 1  แหล่งปลูกดั้ งเดิม อยู่ที่  ต . เขาวิเศษ อ. วังวิ เศษ จ. ตรัง ลักษณะพันธุ์  มี

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.8 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.4 เซนติเมตร และ ความยาว 15.3 เซนติเมตร ลักษณะ

ดอก มีความกว้าง 1.1 เซนติเมตร ความยาว 5.1 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 3.5กรัม น้ าหนักแห้ง 1.3 กรัม น้ าหนัก

ผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 15.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน2.8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 11. สายต้นตรัง 2  แหล่งปลูกดั้งเดิม อยู่ที่ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง ลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล า

ต้น 0.9 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 4.8 เซนติเมตร และความยาว 13.0 เซนติเมตร ลักษณะดอกมีความกว้าง 1.1 

เซนติเมตร ความยาว 4.4 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.9 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.8. กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อ

ปี 13.5 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน2.7 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 12. สายต้นพัทลุง 1 แหล่งปลูกดั้งเดิม อยู่ที่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ. พัทลุงลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น 1.0 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 5.0 เซนติเมตร และ ความยาว 14.0 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 

1.0 เซนติเมตร ความยาว 4.6 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.8 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.0 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อ

ค้างต่อปี 14.2 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน3.5 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

 13. สายต้นสตูล 1 แหล่งปลูกดั้งเดิม อยู่ที่ ต.พิมาน อ.เมือง จ. สตูล ลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 

1.2 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 3.8 เซนติเมตร และ ความยาว 11.9 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 0.9 

เซนติเมตร ความยาว 5.0 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 2.3 กรัม น้ าหนักแห้ง 1.1 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อ

ปี 14.6 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน2.7 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

14.สายต้นสงขลา 1 แหล่งปลูกดั้ งเดิม อยู่ที่  เทศบาลนครหาดใหญ่  จ. สงขลา ลักษณะพันธุ์  มี

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.5 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 3.3 เซนติเมตร และ ความยาว 10.3 เซนติเมตร ลักษณะ

ดอก มีความกว้าง 0.9 เซนติเมตร ความยาว 3.2 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 1.7 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.6 กรัม 

น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อปี 14.3 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน3.7 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

15. สายต้นปัตตานี 1 แหล่งปลูกดั้งเดิม อยู่ที่ อ.สายบุรี จ. ปัตตานี ลักษณะพันธุ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 

0.8 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 4.3 เซนติเมตร และ ความยาว 12.7 เซนติเมตร ลักษณะดอก มีความกว้าง 1.0 



เซนติเมตร ความยาว 3.4 เซนติเมตร น้ าหนักผลสด 1.8 กรัม น้ าหนักแห้ง 0.7 กรัม น้ าหนักผลผลิตรวมต่อค้างต่อ

ปี 14.2 กิโลกรัม มีสารพิเพอรีน3.3 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 1)  

 ทั้ง 15 สายต้นจะน าไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีอีกครั้ง 

เพ่ือคัดเลือกให้ได้ต้นที่มีลักษณะเด่นและมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ส าหรับใช้เป็นพันธุ์แนะน าของ

กรมวิชาการเกษตรต่อไป 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

   จากการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ดีปลีที่มีปลูกตามสวนเกษตรกรในภาคต่างๆ ตลอดจนจากแหล่งธรรมชาติ

ที่มีขึ้นอยู่ตามป่า ระหว่างปี 2554-2558 จ านวน 52 สายพันธุ์ โดยได้มาจาก 13 จังหวัด ซึ่งจากการคัดเลือกพบว่า

มีสายต้นดีปลีที่มีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ คือ ให้ผลผลิตสูง มีปริมาณสารอัลคาลอยด์ พิเพอรีน(piperine) ไม่น้อย

กว่า 2.5% w/w และมีความทนทานต่อโรค-แมลง 15 สายต้น คือ สายต้นจันทบุรี 1 ชุมพร 1 และ 2 สุราษฎร์

ธานี 1 2 และ 3 นครศรีธรรมราช 1 และ 2 ภูเก็ต 1 ตรัง 1 และ 2 พัทลุง 1 สตูล 1 สงขลา 1 และปัตตานี 1 โดย

ที่อายุต้น 3-4 ปี ต้นดีปลีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร มีขนาดใบกว้าง 3.3-6.2 เซนติเมตร ใบยาว 

10.3-16.7 เซนติเมตร ลักษณะดอกกว้าง 0.9-1.1 เซนติเมตร ยาว 3.2-5.1 เซนติเมตร น้ าหนักสด 1.7-3.8 กรัม 

น้ าหนักแห้ง 0.6-1.2 กรัม ผลผลิตสดเฉลี่ย 1.5-1.7 กิโลกรัมต่อค้างต่อปี ปริมาณสารไพเพอริน 2.6 -3.8 w/w 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิธีการขยายพันธุ์ต้นดีปลี พบว่าวิธีการปักช าจากไหลจะมีอัตราการรอดตายสูงกว่าการตัดช าล าต้น แต่เมื่อ

ต้นมีการเจริญเติบโตสูงประมาณ 1 เมตร ควรเด็ดยอดจะท าให้ต้นดีปลีแตกยอดข้างเพ่ิมมากขึ้น  

2. ในการปลูกควรพูนดินบริเวณโคนต้นดีปลีให้สูงกว่าระดับดินเดิมเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังท่ีโคนต้น 

3. ในการใช้เสาปูนซีเมนต์เป็นค้าง ควรใช้วัสดุ เช่น กาบมะพร้าวหรือตาข่ายพรางแสง พันเสาก่อนปลูก จะ

ช่วยให้รากดีปลีเกาะได้แน่น ซึ่งเสาปูนซีเมนต์เมื่อถูกแสงแดด จะเก็บความร้อนแล้วท าให้รากดีปลีเกาะเสา

ไม่ได้ ต้นจะชะงักการเจริญเติบโต  

4. การเก็บเกี่ยวผลผลิตควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุผล 113-119 วัน ซึ่งระยะนี้สีผลเปลี่ยนมีสีเหลืองส้ม หรือสี

ก้ามกุ้ง เนื้อผลแข็ง ซึ่งหลังการตากแดดแล้วจะให้สีผลสวย มีปริมาณสารพิเพอรีน และได้น้ าหนักสดและ

แห้งสูง แต่ถ้าเก็บผลสุกจัด (ผลมีสีส้มและผลนิ่ม) และผลแก่ (ผลสีเขียว) สีผลจะมีค่อนช้างด า  

5. ระหว่างการทดลองพบว่าในช่วงฝนตกชุก ต้นดีปลีจะมีอาการต้นทรุดโทรมและเป็นโรคเน่า จึงควรท าทาง

ระบายน้ าให้ไหลออกจากแปลงโดยเร็ว โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นควรยกโคกให้สูงกว่าระดับดินเดิม 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 



1. กรมวิชาการเกษตร ได้พันธุ์ดีปลีที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง มีสารพิเพอรินและปริมาณน้ ามันหอม

ระเหยสูง ตรงตามความต้องการของตลาด 

2. นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปขยายผลโดยการทดสอบพันธุ์ การให้ปุ๋ย หรือเขตกรรม

อ่ืนๆ ส าหรับจัดท าเทคโนโลยีการปลูกดีปลีที่เหมาะสม 

3. เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจ ในรูปการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสาร บทความทางวิชาการ การบรรยายในงานประชุมวิชาการของหน่วยงานต่างๆ และอบรมแก่

ผู้สนใจและเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

 

ค าขอบคุณ 

          ขอขอบคุณคุณปิยะมาศ โมฬี และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ที่กรุณาวิเคราะห์ปริมาณสาร   

พิเพอรินในผลดีปลี ท าให้ผลงานวิจัยนี้ได้ผลสรุป ชี้ชัดมาตรฐานพันธุ์ ส่งผลให้สามารถคัดเลือกได้พันธุ์ดี มีปริมาณ

สารพิเพอรินสูงตามเกณฑ์ ส าหรับใช้ในการเผยแพร่แก่เกษตรกรต่อไป 

 

 

8. เอกสารอ้างอิง 
9.   

  การปลูกเลี้ยงดีปลี. https://th.wikipedia.org/wiki. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559. 

  ดีปลี. http://puechkaset.com. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559.    

  ดีปลี ฐานเครื่องยาคณะเภสัชศาสตร์ ม. อุบล. http://www.thaicrudedrug.com สบืค้นเมื่อวันที่ 21  

            มกราคม 2559.    

  ดีปลี ประโยชน์และสรรพคุณของดีปลี. http://www.เกร็ดความรู้.net. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม  

   วราภรณ์ วิชญรัฐ, 2548. ไม้เลื้อยกินได้, สุรีวิยาสาส์น กรุงเทพมหานคร, 120 หน้า  

  ไทยเกษตร. ดีปลี. http://www.thaikasetsart.com. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559.    

 

 



ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโต การออกดอก การให้ผลผลิตและคุณภาพของดีปลี 32 สายต้น 

ล าดับ จังหวัด ชื่อพันธุ์ แหล่งปลูกดั้งเดิม 
เส้นผ่าศูนย์ 
กลางล าต้น 

(ซม.) 

ขนาดใบ (ซม.) ลักษณะดอก  ผลผลิต 
สารพิเพอ
รีน (%) ความกว้าง ความยาว 

ความกว้าง  
(ซม.) 

ความยาว   
(ซม.) 

น้ าหนักสด 
(ก.) 

น้ าหนักแห้ง 
(ก.) 

รวมต่อค้าง   

(ก.) 

1 จันทบุรี 1 จันทบุร ี ต. พลิ้ว อ.ขลุง 1.5 a  5.1 c-g 15.1 dc 1.1 b-f 4.5 b-e 2.8 b-h 0.9 a-e 1,579.8 a-g 3.4 
2 ชุมพร 1 ทุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม 1.0 d-j 5.8 ab 16.1 abc 1.1 bc 5.4 ab 3.7 ab 1.1 ab 1,703.0 ab 3.8 
3 ชุมพร 2 วัดพรุใหญ ่ ต.สะพลี อ.ปะทวิ 1.1 cde 5.2 c-g 14.9 def 1.1 b-f 5.3 abc 3.8 ab 1.2 ab 1,607.6 a-e 2.9 
4 ชุมพร 3 หาดทรายร ี อ.เมือง 0.9 g-l 5.2 c-g 15.7 bcd 1.1 b-g 5.0 a-d 3.3 a-e 1.1 a-d 1,201.5 c-k 1.6 
5 ชุมพร 4 วิสัย อ.วิสัย 0.6 mn 4.7 f-j 15.4 cde 1.2 bcd 5.5 ab 4.1 a  1.2 a  1,381.9 a-k 1.6 
6 ชุมพร 5 พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ 0.5 n 6.1 a  16.7 a  1.1 b 5.2 abc 3.6 ab 1.1 a-d 1,150.9 d-k 0.6 
7 สุราษฎร์ธาน ี1 โมถ่าย อ.ไชยา 0.8 kl 5.4 b-e 14.7 efg 1.0 b-e 4.2 abc 2.5 a-e 0.8 b-f 1,603.5 a-e 3.4 
8 สุราษฎร์ธาน ี2 ศูนย์ปาล์ม ต.ท่าอแุท อ.กาญจนดิษฐ ์ 0.9 e-k 5.8 ab 16.4 ab 1.1 b-f 5.1 abc 3.3 a-d 1.0 a-d 1,746.6 a 3.0 
9 สุราษฎร์ธาน ี3 วัดถ้ าใหญ ่ อ.ท่าชนะ 1.0 d-j 5.0 d-g 15.1 d-g 1.0 b-h 4.7 a-e 2.8 b-g 0.9 a-e 1,560.7 a-h 2.8 
10 นครศรีธรรมราช 1 ถ้ าแกว้สุรกานต ์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 1.0 d-g 6.2 a  16.7 a  1.0 b-h 4.9 a-d 3.2 a-e 1.0 a-e 1,662.7 abc 2.7 
11 นครศรีธรรมราช 2 วัดหน้าเขาเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 1.1 cd 4.6 g-j 12.5 jk 1.1 b-g 5.1 abc 3.3 a-d 1.0 a-d 1,570.2 a-h 2.8 
12 นครศรีธรรมราช 3 ป้ารื่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 1.0 def 5.3 b-f 14.2 fgh 1.0 c-h 4.4 c-f 2.5 c-h 0.7 c-f 1,281.0 a-k 1.6 
13 นครศรีธรรมราช 4 วัดร่อนนา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 1.0 d-h 5.8 ab 16.6 a  1.1 b-f 4.7 a-e 3.2 a-e 1.1 abc 1,099.8 g-k 1.3 
14 กระบี่ 1 วัดไสไทย อ.เมือง 0.9 f-l 3.9 kl 11.5 l  1.0 d-h 4.1 b-e 2.4 c-h 0.8 b-f 1,106.9 f-k 2.3 
15 ภูเก็ต 1 ถลาง อ.ถลาง 0.9 e-k 5.7 abc 14.1 fgh 1.0 e-h 3.4 g  2.2 d-h 0.7 c-f 1,626.4 a-d 2.6 
16 ตรัง 1 เขาวิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 0.8 jkl 5.4 bcd 15.3 cde 1.1 b-e 5.1 abc 3.5 abc 1.3 a  1,586.8 a-g 2.8 
17 ตรัง น้ าเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 0.9 e-k 4.8 e-i 13.0 ij 1.1 b-f 4.4 c-f 2.9 b-f 0.8 b-f 1,516.7 a-i 2.7 
18 ตรัง 2 เขาขาว อ.ห้วยยอด 0.7 lm 5.1 c-g 14.0 fgh 1.1 b-e 4.7 a-e 3.3 a-e 1.0 a-d 1,124.9 e-k 2.3 
19 ตรัง 3 บางดี อ.ห้วยยอด 1.0 d-g 5.1 c-g 12.7 ijk 1.1 b-f 4.9 a-d 3.2 a-e 1.0 a-d 1,335.7 a-k 2.1 
20 ตรัง 4 นาท่ามเหนือ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 0.8 kl 4.3 i-l 11.9 kl 1.2 a  5.6 a  3.7 ab 1.2 a  1,311.5 a-k 2.0 
21 ตรัง 5 วัดเขาแกว้ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 1.0 d-h 4.4 h-k 12.3 jkl 1.1 b-f 4.7 a-e 3.3 a-d 1.1 a-d 1,080.5 h-k 1.9 
22 ตรัง 6 วัดถ้ าพระพุทธ ต.หนองบัว อ.รัษฎา 0.8 i-l 5.1 c-g 14.7 efg 1.1 b-f 5.5 a  3.9 ab 1.3 a  1,450.0 a-j 1.7 
23 พัทลุง 1 เขาปู่เขายา่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต 1.0 d-h 5.0 d-g 14.0  fgh 1.0 b-h 4.6 b-e 2.8 b-h 1.0 a-e 1,584.8 a-g 3.5 
24 สตูล 1 วัดป่าช้าไทย ต.พิมาน อ.เมือง 1.2 bc 3.8 l  11.9 kl 0.9 h 5.0 a-d 2.3 d-h 1.1 abc 1,594.0 a-f 2.7 



25 สตูล 2 เขาโต๊ะพญาวัง ต.ควนขัน 1.3 ab 4.2 jkl 12.9 ij 0.9 fgh 4.0 d-g 2.2 e-h 0.7 def 1,241.6 b-k 2.3 
26 สตูล 3 ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 0.9 e-k 4.9 d-h 13.4 hi 1.0 b-h 4.8 a-e 2.4 c-h 0.8 b-f 1,137.5 d-k 1.8 
27 สงขลา 1 สวพ.8 เทศบาลนครหาดใหญ่ 0.5 n 3.3 m  10.3 m  0.9 gh 3.2 g  1.7 h 0.6 ef 1,570.1 a-h 3.7 
28 ปัตตานี 1 สายบุร ี อ.สายบุร ี 0.8 h-l 4.3 i-l 12.7 ijk 1.0 e-h 3.4 fg 1.8 gh 0.7 c-f 1,526.0 a-i 3.3 
29 ปัตตานี 2 แม่ลาน2 อ.แม่ลาน 0.5 mn 4.7 g-j 9.9 m  0.9 h 3.5 fg 1.8 fgh 0.5 f  1,023.2 jk 2.2 
30 ปัตตานี 3 แม่ลาน1 อ.แม่ลาน 0.5 n 5.1 c-g 13.9 gh 1.0 b-h 4.6 a-d 2.4 d-h 0.8 b-f 1,044.3 ijk 1.5 
31 ยะลา 1 ธารโต อ.ธารโต 1.0 d-g 5.8 ab 14.9 def 1.1 b-g 5.1 abc 3.3 a-d 1.0 a-d 1,005.6 k 2.0 
32 นราธิวาส 1 พิกุลทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 1.0 d-h 5.4 bcd 15.3 cde 0.9 e-h 3.8 efg 2.2d-h 0.7 def   1,213.4 b-k 1.8 
    ค่าเฉลี่ย   0.9 5.0 14.0 1.0 4.6 2.9 0.9  1380.3      2.4 

- ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในระดับความเชื่อมั่น 95% ตามวิธ ีDMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโต การออกดอก การให้ผลผลิตและคุณภาพของดีปลี ในสายต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จ านวน 15 สายต้น 

ล าดับ จังหวัด ชื่อพันธุ์ แหล่งปลูกดั้งเดิม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น (ซม.) 

ขนาดใบ (ซม.) ลักษณะช่อดอก  ผลผลิต 
สารพิเพอรีน

(%) ความกว้าง 
ความ
ยาว 

ความกว้าง
(ซม.) 

ความยาว
(ซม.) 

น้ าหนัก
สด (ก.) 

น้ าหนัก
แห้ง (ก.) 

รวมต่อค้าง
(ก.) 

1 จันทบุรี 1 จันทบุรี ต. พล้ิว อ.ขลุง 1.5 a  5.1 c-g 15.1 dc 1.1 b-f 4.5 b-e 2.8 b-h 0.9 a-e 1,579.8 a-g 3.4 

2 ชุมพร 1 ทุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม 1.0 d-j 5.8 ab 16.1 abc 1.1 bc 5.4 ab 3.7 ab 1.1 ab 1,703.0 ab 3.8 

3 ชุมพร 2 วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว 1.1 cde 5.2 c-g 14.9 def 1.1 b-f 5.3 abc 3.8 ab 1.2 ab 1,607.6 a-e 2.9 

4 สุราษฎร์ธานี 1 โมถ่าย อ.ไชยา  0.8 kl 5.4 b-e 14.7 efg 1.0 b-e 4.2 abc 2.5 a-e 0.8 b-f 1,603.5 a-e 3.4 

5 สุราษฎร์ธานี 2 ศูนย์ปาล์ม ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ ์ 0.9 e-k 5.8 ab 16.4 ab 1.1 b-f 5.1 abc 3.3 a-d 1.0 a-d 1,746.6 a 3.0 

6 สุราษฎร์ธานี 3 วัดถ้ าใหญ่ อ.ท่าชนะ 1.0 d-j 5.0 d-g 15.1 d-g 1.0 b-h 4.7 a-e 2.8 b-g 0.9 a-e 1,560.7 a-h 2.8 

7 นครศรีธรรมราช 1 ถ้ าแก้วสุรกานต์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา 1.0 d-g 6.2 a  16.7 a  1.0 b-h 4.9 a-d 3.2 a-e 1.0 a-e 1,662.7 abc 2.7 

8 นครศรีธรรมราช 2 วัดหน้าเขาเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 1.1 cd 4.6 g-j 12.5 jk 1.1 b-g 5.1 abc 3.3 a-d 1.0 a-d 1,570.2 a-h 2.8 

9 ภูเก็ต 1 ถลาง อ.ถลาง 0.9 e-k 5.7 abc 14.1 fgh 1.0 e-h 3.4 g  2.2 d-h 0.7 c-f 1,626.4 a-d 2.6 

10 ตรัง 1 เขาวเิศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 0.8 jkl 5.4 bcd 15.3 cde 1.1 b-e 5.1 abc 3.5 abc 1.3 a  1,586.8 a-g 2.8 

11 ตรัง น้ าเจ็ด ต.ทับเท่ียง อ.เมือง 0.9 e-k 4.8 e-i 13.0 ij 1.1 b-f 4.4 c-f 2.9 b-f 0.8 b-f 1,516.7 a-i 2.7 

12 พัทลุง 1 เขาปู่เขาย่า ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต 1.0 d-h 5.0 d-g 14.0  fgh 1.0 b-h 4.6 b-e 2.8 b-h 1.0 a-e 1,584.8 a-g 3.5 

13 สตูล 1 วัดป่าช้าไทย ต.พิมาน อ.เมือง 1.2 bc 3.8 l  11.9 kl 0.9 h 5.0 a-d 2.3 d-h 1.1 abc 1,594.0 a-f 2.7 

14 สงขลา 1 สวพ.8 เทศบาลนครหาดใหญ่ 0.5 n 3.3 m  10.3 m  0.9 gh 3.2 g  1.7 h 0.6 ef 1,570.1 a-h 3.7 

15 ปัตตานี 1 สายบุรี อ.สายบุรี 0.8 h-l 4.3 i-l 12.7 ijk 1.0 e-h 3.4 fg 1.8 gh 0.7 c-f 1,526.0 a-i 3.3 

  
ค่าเฉลี่ย 

 
1.0 5.0 14.2 1.0 4.6 2.8 0.9 1602.6 2.4 

- ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในระดับความเชื่อมั่น 95% ตามวิธ ีDMRT 



 

 

 



ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซม.)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ภาพที่ 8 อาการผลเน่า  ภาพที่ 7 อาการโรคใบจุด และใบเน่า  

น.4 

ภาพที่ 1 แหล่งรวบรวมพันธ์ุจากธรรมชาติ (ก และ ข) และบ้านเกษตรกร (ค และ ง) 

ภาพที่ 6 อาการโรคต้นทรดุโทรม 

ภาพที่ การพรางแสงที่ระดับ 50% ภาพที่ 5 เปรียบเทยีบลักษณะดอกและ

ใบของดีปลีสายต้นต่างๆ 
ภาพที่ 4 ลักษณะสผีลของดีปลี ระยะเก็บเกี่ยว 

จ.1 ช.1 ช.3 ช.4 ช.5 ส.1 ส.2 

ส.3 น.2 น.3 ก.1 ภ.1 ต.1 

ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 ต.7 พ.1 สต.1 

สต.2 สข.1 ป.1 ป.2 ป.3 ย.1 นร.1 สต.3 

ช.2 

น.1 

ต.2 

น.4 

ก

 

ข ง ค 



 ภาพที่ 10 เพลี้ยอ่อนท าลายผล  ภาพที่ 9 เพลี้ยหอยท าลายผล  ภาพที่ 11 อาการรากปล่อยมือ 

ที่เกาะเสาปูนซีเมนต์ในช่วงอากาศร้อน 
ภาพที่ 12 ใช้ตาข่ายด าพันเสาค้าง 


