
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

ชุดโครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศท่ีมีศักยภาพ 
 กิจกรรมที่ 2 :  ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชสมุนไพรตามการใช้ประโยชน์ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.1.2 :  การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตดีปลีเชิงการค้า 
 ชื่อการทดลองที่ 2.1.2.3 :  อิทธิพลความเข้มแสงที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของดีปลี 

      Effect of Light Intensity on Growth, Yield and Quality of Long peper 

      (Piper retrofractum Vahl.) 

คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง :  ชญานุช  ตรีพันธ์ 1/   

 ผู้ร่วมงาน  :  สุมาลี  ศรีแก้ว 1/  ศุภลักษณ์  อริยภูชัย 1/  สภุาภรณ์  สาชาติ 2    

บทคัดย่อ 

 การศึกษาอิทธิพลความเข้มแสงที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของดีปลี ด าเนินการทดลองที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ  า ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี คือ  กรรมวิธีที่ 1 ไม่
พรางแสง  กรรมวิธีที่ 2 พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์  และกรรมวิธีที่ 3 พรางแสงที่ระดับความ
เข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์  พบว่าการพรางแสงท าให้การเจริญเติบโตด้านล าต้น ปริมาณและคุณภาพของดีปลีเพ่ิมขึ น
มากกว่าการไม่พรางแสง โดยการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์  ท าให้ความสูงต้นเพ่ิมขึ นอย่างมี
ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 121.16 เซนติเมตร และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้น เพ่ิมขึ นมากที่สุด เท่ากับ 0.61 เซนติเมตร  การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 ท าให้ดีปลีมี
ขนาดทรงพุ่ม และขนาดใบมากที่สุด เท่ากับ 49.8 เซนติเมตร และ 3.89 x 11.28 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความ
ยาว) ตามล าดับ ปริมาณและคุณภาพผลผลิต พบว่า การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ
ผลผลิตมากที่สุดอย่างมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณน  าหนักสดรวม 
ปริมาณน  าหนักแห้งรวม เท่ากับ  2,173.48 และ 668.47 กรัม/ปี ตามล าดับ และการพรางแสงที่ระดับความเข้ม
แสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสารอัลคาลอยด์พิเพอรินในผลผลิตมากที่สุดอย่างมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ร้อยละ 2.65 
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ค าน า 

 ดีปลี (Long Pepper) เป็นไม้เถาเลื่อย เถาจะเป็นข้อสั นๆ และมีรากติดอยู่ทุกข้อเอาไว้เกาะยึด ใบเป็นใบ
เดี่ยวเรียงสลับกันไปตามข้อ ลักษณะใบมนรีปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกมีลักษณะคล้ายคลึงกับดอก
ชะพลู แต่จะยาวกว่า แตกดอกออกตรงส่วนยอดของเถา หรือตามง่ามใบ ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ก้านช่อดอกยาว 
0.7-2 ซม. อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศ หรือดอกไม่สมบูรณ์เพศ ช่อดอกตัวผู้ยาว 2.5-8.5 ซม. มีเกสรตัวผู้ที่มีขนาด
สั นมาก 2-3 อัน ช่อดอกตัวเมียยาว 1.7-3 ซม. มีเกสรตัวเมียที่มีขนาดสั น 2-3 อัน ผล อัดแน่นเป็นผลรวม ผลอ่อน
สีเขียว ผลแก่มีสีแดง เมล็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. (เต็ม,2544) เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในทุกพื นที่
ของประเทศไทย โดยส่วนมากจะปลูกแซมในสวนหรือปลูกหลังบ้าน ยังไม่มีการปลูกในรูปการค้า  
 ดีปลีจัดเป็นพืชสมุนไพรตัวส าคัญชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในทางอายุรเวทมาแต่โบราณ โดยมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติ
เบา (หมายถึง ย่อยง่าย) ชุ่มชื น  มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร  ขับลม  แก้ไข้  อีกทั งยังเป็นยาอายุวัฒนะและบ ารุง
ร่างกายที่ดี ออกฤทธิ์กระตุ้นการท างานของระบบย่อยอาหารและระบบหายใจได้ดี  จึงถูกจัดเป็นตัวยาส าคัญตัว
หนึ่ง  ในต ารับยาหลายขนานที่ใช้แก้ปัญหาเรื่องกระเพาะล าไส้   เช่น อาหารอาหารไม่ย่อย  มีลมในกระเพาะ
มาก  ท้องอืดเฟ้อ รวมทั งเป็นตัวยาส าคัญในต ารับยาแก้โรคเก่ียวกับระบบหายใจ เช่น แก้หวัด  หอบหืด  หลอดลม
อักเสบ  ไม่นับโรคเรื อรังอย่างเช่น  ข้ออักเสบ  โรคเก๊าท์  ไข้  รูมาตอยด์ เป็นต้นและเป็นตัวยาตัวหนึ่งในต ารับยาที่
เรียกว่า ตรีกูฏ ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรสามชนิด คือ พริกไทย  ดีปลี และขิงแห้ง ต ารับยานี มีสรรพคุณช่วยบ ารุง
ไฟธาต ุหรือช่วยท าให้ระบบย่อยอาหารท างานได้ดีขึ น  รวมทั งช่วยย่อยสารอาหารตกค้างและช่วยให้ร่างกายดูดซึม
อาหารรวมทั งยาที่เรากินเข้าไปได้ดีขึ น ดีปลีเป็นสมุนไพรที่ใช้มากในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณประมาณ 5,000 – 
7,000 กิโลกรัม/ป ีนับว่าเป็นพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาเพื่อส่งเป็นสินค้าออก   
 แสงเป็นอีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากแสงเป็นแหล่งของพลังงานที่พืชน าไปใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพ่ือก่อให้เกิดน  าตาลและแป้งแก่พืช นอกจากนี แสงยังมีบทบาทส าคัญต่อ
กระบวนการต่างๆ ทางสรีรวิทยาภายในพืช เช่น การสังเคราะห์โปรตีน การคายน  า และการเคลื่อนไหวของพืช 
เป็นต้น (Shahak, 2000)  อย่างไรก็ตามถ้าความเข้มของแสงสูงจนเกินไป  ก็อาจจะท าให้การสังเคราะห์แสง 
ตลอดจนการเจริญเติบโต ทางล าต้นลดลงได้เช่นกัน (นันทิยา, 2545)  ดังนั นการปลูกโดยมีการพรางแสงจึงเป็น
ประโยชน์ส าหรับพืชสมุนไพรที่ไม่ต้องการแสงแดดมากในการเจริญเติบโต รุจินาจ (2531) รายงานว่า การปลูกพืช
สมุนไพร ถ้าได้รับแสงแดดจัดตลอดทั งวัน อาจมีผลท าให้พืชพืชสมุนไพรไม่สามารถปรับตัวได้ และมีผลท าให้เกิด
อันตรายต่อพืชสมุนไพร ในที่สุดท าให้พืชสมุนไพรตายได้ พงษ์ศักดิ์ และคณะ (2550) รายงานว่า ในการปลูกพืช
สมุนไพรชนิดที่ต้องการแสงแดดน้อย มีความจ าเป็นต้องใช้ตาข่ายพรางแสงช่วยเพื่อลดความเข้มของแสงลง 



 การศึกษาระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมในการผลิตดีปลีในครั งนี เพ่ือต้องการทราบถึงการตอบสนองของ
การเจริญเติบโต และผลผลิตดีปลีต่อระดับการพรางแสงที่แตกต่างกัน ทั งนี เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานส าคัญในการ
ส่งเสริมการผลิตดีปลีเป็นการค้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. ต้นดีปลี 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   
3. ปุ๋ยอินทรีย ์
4. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น ป้ายประจ าต้น ไหมพรม เทปวัด ตาชั่ง 
5. เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล เช่น เทปวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์  (Vernier Caliper)  ตู้อบความร้อน 

(Hot air oven) 
วิธีการ  
 ด าเนินการในแปลงวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง พื นที่ 2 ไร่  ดังนี  
 1.  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3  กรรมวิธี จ านวน 5 ซ  า คือ 

        กรรมวิธีที่ 1  ไม่พรางแสง 
       กรรมวิธีที่ 2  พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต ์
        กรรมวิธีที่ 3  พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต ์

2.  ช าต้นกล้าดีปลีเพ่ือใช้ในการปลูกทดลอง จ านวน  1,500 ถุง ใช้ดีปลีพันธุ์ตรัง (อ าเภอห้วยยอด)  ตัดกิ่ง
พันธุ์ให้มีตาอ่อนประมาณ 3 ข้อ มีความยาวประมาณ  9 - 10 นิ ว น าไปแช่ในสารละลายเร่งรากประมาณ 15 – 20 
นาท ีจากนั นปลูกในถุงด า และน าไปอนุบาลในเรือนเพาะช า 
  3.  ปลูกดีปลี ระยะปลูก  1.5 x 2 เมตร  โดยใช้ค้างปูนซีเมนต์ขนาด 3 นิ ว  สูง  2  เมตรจากพื นดิน  
พรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์  และ 70 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับไม่พรางแสง 
 4.  ปฏิบัติดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
 5.  การเก็บเก่ียว  เมื่อดีปลีอายุประมาณ 2 ปี สามารถท าการเก็บเก่ียวผลผลิตได ้โดยเก็บผลผลิตขณะที่แก่
เต็มทีแ่ต่ยังไม่สุกแดง (สีเขียวอมสม้) 



การบันทึกข้อมูล 
1.  ข้อมูลการเจริญเติบโตของดีปลี  ดังนี  

 -  ความสูงของต้น 
 -  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

   -  ขนาดทรงพุ่ม 
   -  ขนาดใบ (ความกว้าง x ความยาว) 
  2.  ข้อมูลผลผลิตดีปลี  ดังนี  
   -  น  าหนักสด 
   -  น  าหนักแห้ง 
   -  ขนาดผลผลิต  (ความกว้าง x ความยาว) 
 3.  ปริมาณสารส าคัญ  โดยเก็บฝักดีปลีจากนัน้นามาลา้งท าความสะอาด เด็ดกา้นทิง้ น าไปอบท่ีอณุหภูมิ 70 
องศาเซลเซียสจนแหง้ จากนั นน าไปวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ คือ สารอัลคาลอยด์พิเพอริน (Piperine) 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา ตุลาคม  2554  -  กันยายน  2558 
สถานที ่  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 1.  การเจริญเติบโตด้านล าต้น 
 การเจริญเติบโตด้านล าต้นเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม  2554  ถึงเดือนกันยายน  2556 (จ านวน 25 
เดือน)  บันทึกข้อมูล ความสูงของต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น ขนาดทรงพุ่ม และขนาดใบ ได้ผลดังนี   
(ตารางท่ี 1 ) 
  1.1  ความสูงของล าต้น  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์  มีความสูงของล าต้นเพ่ิมขึ นมากที่สุด เท่ากับ 121.16 
เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  50 เปอร์เซ็นต์  เท่ากับ 113.74 เซนติเมตร  และไม่
พรางแสง เท่ากับ 59.91  เซนติเมตร ตามล าดับ 
  1.2  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยการพรางแสงที่ระดับความ
เข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเพ่ิมขึ นมากที่สุด เท่ากับ  0.61  เซนติเมตร  รองลงมาคือ
การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  0.60  เซนติเมตร  และไม่พรางแสง เท่ากับ 0.49  
เซนติเมตร ตามล าดับ 
  1.3  ขนาดทรงพุ่ม  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 
เปอร์เซ็นต์  มีขนาดทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ  49.8  เซนติเมตร  รองลงมาคือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  
70 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  47.3  เซนติเมตร  และไม่พรางแสง เท่ากับ  45.6  เซนติเมตร ตามล าดับ 
  1.4  ขนาดใบ  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  



    1.4.1  ความกว้างของใบ พบว่าการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์  มีความกว้าง
ใบมากที่สุด เท่ากับ  3.89 เซนติเมตร  รองลงมาคือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  
3.87 เซนติเมตร  และไม่พรางแสง เท่ากับ  3.59 เซนติเมตร ตามล าดับ 
    1.4.2  ความยาวของใบ  พบว่าการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์  มีความกว้าง
ใบมากที่สุด เท่ากับ 11.28  เซนติเมตร  รองลงมาคือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 
10.97  เซนติเมตร  และไม่พรางแสง เท่ากับ 9.65 เซนติเมตร ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลการเจริญเติบโตด้านล าต้นของดีปลี ระหว่างเดือนสิงหาคม  2554  ถึงเดือนกันยายน  2556  

กรรมวิธ ี
ความสูงต้น 

(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ล าต้น 
(ซม.) 

ขนาดทรงพุ่ม 
(ซม.) 

ขนาดใบ 
ความกว้าง 

(ซม.) 
ความยาว 

(ซม.) 
T1  59.91 b 0.49 45.6 3.59 9.65 
T2  113.74 a 0.60 49.8 3.89 11.28 
T3  121.16 a 0.61 47.3 3.87 10.97 

CV% 22.17 13.99 21.27 8.22 9.81 

หมายเหตุ  :  T1 = ไม่พรางแสง 
 T2 = พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 
 T3 = พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ 

 จากการทดลองพบว่าการปลูกดีปลีในสภาพพรางแสงท าให้มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีกว่าปลูก
กลางแจ้ง ทั งนี อาจเนื่องมาจากผลของออกซินซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
แบ่งตัวและยืดตัวของเซลล์ในส่วนล าต้นของพืช โดยพืชจะมีการสร้างออกซินขึ นที่บริเวณปลายยอด แต่เนื่องจาก
ออกซินมีคุณสมบัติหนีแสง ดังนั นในสภาพที่มีการพรางแสงออกซินจึงมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้มีการแบ่ง
เซลล์และยืดยาวของเซลล์ที่ล าต้นส่วนยอดได้มากกว่าในสภาพกลางแจ้ง  (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์, 2549.)  โดยพืชแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการตอบสนองต่อความเข้มแสงที่แตกต่าง
กัน ซึ่งการพรางแสงโดยให้ดีปลีได้รับแสงน้อยลงนี ให้ผลดีเช่นเดียวกับการทดลองของพิเชษฐ และคณะ (2548) ที่
ท าการทดลองกับกรุงเขมา พบว่า การพรางแสงด้วยซาแรนสีเขียวขนาด 50 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงของล าต้นมาก
ที่สุด และการพรางแสงด้วยซาแรนสีเขียวขนาด 70 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวใบมากที่สุด  รายงานของสุรินทร์ และ
คณะ (2543) พบว่า ผักคาวตองสามารถเจริญเติบโตและให้น  าหนักแห้งของใบ ล าต้น และส่วนล าต้นใต้ดินสูงที่สุด 
เมื่อปลูกในสภาพที่มีความเข้มแสง 75 เปอร์เซ็นต์  รายงานของประยงค์ และคณะ (2558) พบว่า การพรางแสง
ด้วยตาข่ายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์  ท าให้บัวบกมีความยาวไหล จ านวนไหลต่อต้น จ านวนต้นต่อไหล และจ านวน
ใบต่อต้น มากที่สุด รายงานของยุรวรรณ และคณะ (2551) พบว่า การพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ จะชักน าให้ต้น
ว่านนางค ามีความสูงต้นและจ านวนใบต่อต้นมากกว่าต้นที่ปลูกในที่ไม่พรางแสง และ จากการศึกษาอิทธิพลของร่ม
เงาที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพกระชายด า ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับความสูงของพื นที่ 



204 เมตร จากระดับน  าทะเลปานกลาง) ฤดูกาลปลูกปี 2545-2546 พบว่า การปลูกกระชายด าภายใต้สภาพพราง
แสงร้อยละ 70 ท าให้กระชายด ามีการเจริญเติบโตสูงสุดตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโต  (ทวีเกียรติ และคณะ
,2546) 

 2.  ปริมาณและขนาดผลผลิต 
 ปริมาณและขนาดผลผลิต บันทึกข้อมูล น  าหนักสดรวม น  าหนักแห้งรวม น  าหนักสดต่อผล น  าหนักแห้งต่อผล 
และขนาดผลผลิต  ได้ผลดังนี   (ตารางท่ี 2 ) 
  2.1  น  าหนักสด  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดยการ
พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณผลผลิตรวมมากที่สุด เท่ากับ 2,173.48 กรัม/ป ี รองลงมา
คือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  70 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  1,005.36 กรัม/ปี  และไม่พรางแสง เท่ากับ  
941.94 กรัม/ป ี ตามล าดับ 
  2.2  น  าหนักแห้ง  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดยการ
พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณผลผลิตรวมมากที่สุด เท่ากับ 668.47 กรัม/ปี  รองลงมา
คือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  70 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  304.50 กรัม/ป ี และไม่พรางแสง เท่ากับ  278.30 
กรัม/ป ีตามล าดับ 
  2.3  น  าหนักสดต่อผล  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดย
การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักสดต่อผลมากที่สุด เท่ากับ 1.96 กรัม/ผล  รองลงมา
เป็นการแสงที่ระดับความเข้มแสง  50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 1.89 กรัม/ผล  และไม่พรางแสง เท่ากับ  1.35 กรัม/ผล 
ตามล าดับ 
  2.4  น  าหนักแห้งต่อผล  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดย
การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักสดต่อผลมากที่สุด เท่ากับ 0.61 กรัม/ผล  รองลงมา
เป็นการแสงที่ระดับความเข้มแสง  50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 0.58 กรัม/ผล  และไม่พรางแสง เท่ากับ  0.40 กรัม/ผล 
ตามล าดับ 
  2.5  ขนาดผลผลิต  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
    2.5.1  ความกว้างของผล  พบว่าการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์  มีขนาด
ความกว้างของผลมากที่สุด เท่ากับ  1.03  เซนติเมตร  รองลงมาคือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  50 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  1.01  เซนติเมตร  และไม่พรางแสง เท่ากับ  0.98  เซนติเมตร ตามล าดับ 
    2.5.2  ความยาวของผล  พบว่าการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์  มีขนาดความ
ยาวของผลมากที่สุด เท่ากับ  4.25  เซนติเมตร  รองลงมาคือการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง  50 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากับ  4.21  เซนติเมตร  และไม่พรางแสง เท่ากับ  3.90  เซนติเมตร ตามล าดับ 

  ดีปลีเป็นพืชที่เจริญได้ดีในที่ร่มร าไร ซึ่งจากการทดลองพบว่าการปลูกในสภาพพรางแสงหรือได้รับความ
เข้มแสงน้อยกว่าสภาพกลางแจ้งท าให้มีผลผลิตมีขนาดและปริมาณมากกว่าปลูกในสภาพกลางแจ้ง แต่ถ้าพรางแสง
มากเกินไปก็จะท าให้ผลผลิตลดลง โดยการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ดีปลีมีผลผลิตมาก
ที่สุด ในขณะที่การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ดีปลีมีการเจริญเติบโตด้านความสูง และ



ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นดีที่สุด แต่ผลผลิตรวมได้น้อยกว่าการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์  
สอดคล้องกับการทดลองของ ประยงค์ และคณะ (2558) ได้ท าการทดลองการพรางแสงในบัวบก พบว่า การพราง
แสงด้วยตาข่ายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การเจริญเติบโตทางล าต้น (ความยาวไหล จ านวนไหลต่อต้น 
จ านวนต้นต่อไหล และจ านวนใบต่อต้น) ดีที่สุด ในขณะที่การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
ต้นบัวบกที่ได้มีน  าหนักสดและน  าหนักแห้งมากที่สุด คือ 35.04  และ 6.26 กรัม ตามล าดับ  และการทดลองของ 
พงษ์ศักดิ์ และคณะ (2550)  ได้ทดสอบความเข้มแสงต่อผลผลิตว่านสาวหลง พบว่า ที่ความเข้มแสง  10 
เปอร์เซ็นต์ ว่านสาวหลงมีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ว่านสาวหลงให้ผลผลิตสูง
ที่สุด 8,571.85 กิโลกรัม/ไร่ 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลปริมาณและขนาดผลผลิตดีปลี 

กรรมวิธ ี
ปริมาณผลผลิตรวม (1 ปี) ขนาดผลผลิต 
น้ าหนักสด 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้ง 

(กรัม) 
น้ าหนักสด 
(กรัม/ผล) 

น้ าหนักแห้ง 
(กรัม/ผล) 

ความกว้างผล 
(ซม.) 

ความยาวผล 
(ซม.) 

T1  941.94 b 278.30 b 1.35 b 0.4 b 0.98 3.90 
T2  2,173.48 a 668.47 a 1.89 a 0.58 a 1.01 4.21 
T3  1,005.36 b 304.50 b 1.96 a 0.61 a 1.03 4.25 

CV% 20.81 20.24 11.01 8.57 2.02 3.12 

หมายเหตุ  :  T1 = ไม่พรางแสง 
 T2 = พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 
 T3 = พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ 

 3.  ปริมาณสารอัลคาลอยด์พิเพอริน (Piperine) 
 การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์พิเพอรินในผลผลิตดีปลีแต่ละกรรมวิธี พบว่าปริมาณสารพิเพอรินในผลผลิตแต่
ละกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสารพิเพอรินมากที่สุดคือ ร้อยละ 2.65 รองลงมาเป็น การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 
เปอร์เซ็นต ์ และการไม่พรางแสง มีปริมาณสารพิเพอรินคือ ร้อยละ 2.31 และ 1.82 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3  ปริมาณสารอัลคาลอยด์พิเพอรินในผลผลิตดีปลีแต่ละกรรมวิธี 

กรรมวิธี สารอัลคาลอยด์พิเพอริน 



(ร้อยละ) 
     T1  ไม่พรางแสง 1.82 b 
     T2  พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 2.31 a 
     T3  พรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ 2.65 a 

CV% 10.15 

 จากการทดลอง พบว่า ดีปลีที่มีการพรางแสงมีปริมาณสารพิเพอรินสูงกว่าการไม่พรางแสงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ชี ให้เห็นว่าการพรางแสงมีผลต่อการสร้างสารพิเพอรินของดีปลี สอดคล้องกับการศึกษาของ เสริมสุข 
(2552) ที่พบว่าระดับความเข้มของการพรางแสงที่เพ่ิมขึ นมีอิทธิพลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด  และ
ผลรวมขององค์ประกอบสารเซสควิเทอร์พีนอยด์ 5 ชนิด ที่แสดงฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้า ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจาก 
66.41 มก.GAE/มล. และ Relative abundance 1.59 (การปลูกในสภาพกลางแจ้ง) เป็น76.01 มก.GAE/มล. 
และ 2.72 (พรางแสงร้อยละ 50) 76.93 มก.GAE/มล. และ 2.80 (พรางแสงร้อยละ 60) และ 88.63 มก.GAE/มล. 
และ 2.82 (พรางแสงร้อยละ 70) ตามล าดับ  รายงานของ ประยงค์ และคณะ (2558) พบว่า การพรางแสงท าให้
บัวบกมีปริมาณสารเอเชียติโคไซด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสี
ด ากรองแสง 50 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสารเอเชียติโคไซด์มากที่สุด รองลงมาคือการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสี
ด ากรองแสง 60 เปอร์เซ็นต์ การไม่พรางแสง และการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด ากรองแสง 80 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากับ 2.48  1.74  1.62 และ 1.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และจากการศึกษาของ ภานุมาศ และคณะ (2555) 
พบว่า ดอกพระจันทร์ที่มีการพรางแสงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงกว่าการ
ไม่พรางแสงอย่างมีนัยส าคัญ  โดยมีสารประกอบฟีนอลิก  163.10±11.94 (mgGAE/100gFW) และมี DPPH 
69.86±3.25 เปอร์เซ็นต ์
 โดยดีปลีที่มีการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสารพิเพอรินสูงที่สุดคือ ร้อยละ 2.65 
ดีปลีที่มีการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสารพิเพอรินต่ ากว่าเล็กน้อยคือมี ร้อยละ 
2.31 แต่เมื่อเปรียบเทียบด้านผลผลิตแล้วพบว่ามีปริมาณผลผลิตรวมสูงกว่ามาก แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน สารอัลคาลอยด์พิเพอริน (Piperine) ที่พบในดีปลี เป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในพริกไทย โดยมี
ประมาณร้อยละ 4-5 ท าให้มีรสเผ็ดร้อน มีน้ามันหอมระเหยประมาณร้อยละ 1 สาระส าคัญดังกล่าวท าให้ดีปลีมี
สรรพคุณเป็นยาช่วยย่อยอาหาร รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม และขับน้าดี  (ภัสรา, 2558)  ซ่ึงการใส่
ปุ๋ยบ ารุงอย่างเพียงพออาจท าให้ปริมาณสารพิเพอรินเพ่ิมขึ น โดยได้มีรายงานของ ปิยะมาศ (2558) พบว่า การใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 800 กรัม/ค้างร่วมกับมูลวัวแห้ง 4 กิโลกรัม/ค้าง ท าให้ดีปลีมีปริมาณพิเพอรินสูงที่สุด 
คือ 3.14 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักฝักแห้ง ทั งนี การใส่ปุ๋ยเคมีแนะน าให้แบ่งใส่ 4 ครั ง/ปีส่วนมูลวัวแห้งแบ่งใส่ 2 ครั ง/
ปี 
 ดังนั นเมื่อพิจารณาจากปริมาณผลผลิต และปริมาณสารพิเพอริน การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 
เปอร์เซ็นต ์จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดการผลิตดีปลี 
 
 



 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การปลูกดีปลีในสภาพการพรางแสงและไม่พรางแสงจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน โดยการปลูก
ภายใต้การพรางแสงท าให้มีการเจริญเติบโตด้านล าต้น (ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น ขนาดทรงพุ่ม ขนาดใบ)
ดีกว่าการไม่พรางแสง  และท าให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (ผลผลิตรวม ขนาดผล ปริมาณสาระส าคัญ) 
ดีกว่าการไม่พรางแสง 

การพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ดีปลี มีขนาดทรงพุ่ม  ขนาดใบ ผลผลิตสูงที่สุด 
และมีปริมาณสารพิเพอรินอยู่ในปริมาณที่สูง ดังนั นเกษตรกรที่ปลูกดีปลีควรมีการพรางแสงที่ระดับความเข้มแสง 
50 เปอร์เซ็นต์ ทั งนี เนื่องจากคุณภาพในผลผลิตของดีปลีขึ นอยู่กับปริมาณผลผลิตและปริมาณสารพิเพอรินในดีปลี 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถน าผลการทดลองที่ได้แนะน าให้แก่เกษตรกรที่ปลูกดีปลี โดยเกษตรกรที่ปลูกดีปลีควรมีการพราง
แสงที่ระดับความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้ดีปลีมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี 

ค าขอบคุณ 
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