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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 
 

ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศท่ีมีศักยภาพ 
กิจกรรม   : ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชสมุนไพรตามการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมย่อย   : การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตดีปลีเชิงการค้า  
ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) : ความสูงของค้างและการจัดการทรงพุ่ม ที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิต 
      และคุณภาพของดีปลี 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : แสงมณี ชิงดวง 
ผู้ร่วมงาน   : ศรีสุดา โท้ทอง สุภาภรณ์ สาชาติ 
       เกศรา แก่นจันทร์ 

  

 
บทคัดย่อ 

 

 การทดสอบความสูงของค้างและการจัดการทรงพุ่ม ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของดีปลี 
ด าเนินงานที่โรงเรือนเพาะช า สถาบันวิจัยพืชสวน วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี 4 ซ  า ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่
ตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 
เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม จากการทดลองแสดงให้
เห็นว่าดีปลีที่ใช้กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ให้ความสูง สูงสุด เฉลี่ย 121.8 
เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 66.5 เซนติเมตร ความกว้างใบ 11.2 เซนติเมตร ความยาวใบ 4.9 เซนติเมตร ให้น  าหนัก
สดสูงสุดเฉลี่ย 99 กิโลกรัม/ต้น และน  าหนักแห้ง สูงสุดเฉลี่ย 32.75 กิโลกรัม/ต้น ตามล าดับ 
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ค าน า 
 

 ดีปลี (Java Long pepper) Piper retrofractum Vahl. ล าต้นค่อนข้างกลมและเรียบ มีทั งต้นตัวผู้และ
ต้นตัวเมีย โดยต้นตัวผู้จะมีช่อดอกสั นเรียวเล็ก ส่วนต้นตัวเมียจะมีดอกอวบกลม ผลมีรูปร่างค่อนข้างกลมเป็นผล
ย่อมฝังอยู่กับแกนช่อแยกจากกันไม่ได้ ใบเดี่ยวออกสลับ ตัวใบคล้ายรูปไข่ แกมขอบขนานหรือรูปไข่เรียว ปลายใบ
แหลม โคนใบมักมนกลมหรือแหลม ผิวใบด้านบนมัน ดอกออกเป็นช่อและออกตรงข้ามกับใบ ช่อมีรูปคล้าย
ทรงกระบอกปลายเรียวมน เมื่อเป็นผลมีรูปร่างค่อนข้างกลม ฝังตัวแน่นอยู่กับแกน ช่อผลมีรูปร่างทรงกระบอก 
ปลายเรียวมนยาว เมื่อแก่มีสีแดงสด (สมุนไพรพื นบ้าน, 2537) จากการศึกษาทางเภสัชวิทยา พบว่า ดีปลีมีฤทธิ์
ต้านเชื อแบคทีเรียและเชื อรา ต้านการเกิดแผลที่กระเพาะอาหาร  ต้านการเกิดออกซิเดชั่น มีฤทธิ์กดประสาท
ส่วนกลาง ออกฤทธิ์เป็นยานอนหลับ ลดไขมันในเลือด ลดน  าตาลในเลือด ต้านการเกิดพิษต่อตับ ท าให้กล้ามเนื อ
เรียบคลายตัว ในสารสกัดดีปลีจากปิโตรเลียมอีเทอร์มีผลท าให้สัตว์ทดลองแท้ง การใช้ในสตรีมีครรภ์จึงควร
ระมัดระวัง    ใน ดี ป ลี พ บ  ส ารกลุ่ ม   alkaloids เช่ น  piperine 4-5%, piperanine, pipernonaline, 
dehydropipernonaline, piperlonguminine, piperrolein B แ ล ะ ส า ร ก ลุ่ ม  phenolic  amides 
เช่น  retrofractamide น  ามั นหอมระเหย 1%  ประกอบด้ วย  terpinolene , caryophyllene , p-cymene, thujene, 
dihydrocarveol เป็นต้น (สุดรัตน์, 2554) ดีปลีมีการปลูกเชิงการค้ามาเป็นเวลานาน เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา
แผนโบราณ มีทั งการปลูกเป็นพืชหลัก และการปลูกในสวนผลไม้เป็นพืชเสริม แหล่งผลิตส าคัญที่มีภูมิอากาศที่
เหมาะสมและเป็นที่รู้จักของผู้ค้าสมุนไพร ได้แก่ ต าบลบ้านใหม่ และต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง อ าเภอเมือง และ
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี    ส่วนแหล่งผลิตอ่ืนๆ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นครปฐม และนครศรีธรรมราช    
ดีปลีพืชที่มีอายุหลายปี และเป็นไม้ไม้เลื อยที่มีรากออกตามข้อและเกาะพันสิ่งอ่ืนๆได้ ส่วนของ พบโรคและแมลง
เข้าท าลายมาก การเก็บเกี่ยวและดูแลรักษายาก ค่าแรงงานแพง จึงต้องท าการตัดแต่งทรงพุ่ม เพื่อให้มีจ านวนกิ่งที่
พอเหมาะ จ านวนฝักที่เหมาะสม คุณภาพดี กิ่งสมบูรณ์ขึ น ท าให้การปฏิบัติงานท าได้สะดวก การดูแลรักษาง่าย 
การเก็บเกี่ยว ท าได้ง่ายไม่สิ นเปลืองแรงงาน การตัดแต่งเพ่ือลดความหนาแน่นของทรงพุ่มก็เพ่ือให้แสงส่องทั่วถึง 
ท าให้ส่วนที่อยู่ข้างในทรงพุ่มหรือข้างล่างได้รับแสง กิ่งที่มีแมลงท าลาย นอกจากนั นยังเป็นการตัดแต่งเพ่ือไม่ให้ทรง
พุ่มชนกันกับต้นอื่น การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าการตัดแต่งกิ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของดีปลีหรือไม่ ด้วยดีปลีจึงเป็นที่สนใจซึ่งการศึกษาวิธีการนี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกดีปลี
เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

 

วิธีด าเนินการ 
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 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี 4 ซ  า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และ
ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 
1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้าง
ที่มีความสูง 2.0 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม 
 

อุปกรณ์ 
 ดีปลี(พันธุ์พื นเมือง), เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 เซนติเมตร, กรรไกรตัดก่ิง, ปุ๋ยคอก, เชือกฟาง, 
เครื่องชั่งดิจิตอล 
 
 
 

วิธีการ 
การเตรียมแปลงปลูก 

 เตรียมพื นที่ปลูกและเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์หาธาตุอาหารก่อนด าเนินการปลูก เพาะช าดีปลีโดย 
ใช้กิ่งพันธุ์ยาว 20 เซนติเมตร จ านวน 3 กิ่ง ปักช าลงดินในถุงปลูก รอให้กิ่งพันธุ์ฟ้ืนตัวประมาณ 20 วัน จากนั น 
เตรียมแปลงปลูกโดยปรับผิวแปลงให้สม่ าเสมอ เตรียมค้างโดยใช้เสาซีเมนต์ขนาด 8x8 เซนติเมตร ขุดหลุมปลูก
ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ฝังเสาคอนกรีตลงดินให้สูงพ้นดิน 2-4 เมตร ตามกรรมวิธี จากนั นย้ายกิ่งช า 
ปลูกลงแปลง ระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร จ านวน 2 ต้น/หลุม โดยปลูกตรงข้ามกัน กลบดินที่เหลือลงในหลุมปลูก 
กดดินบริเวณโคนต้นพอแน่น ใช้เชือกฟางมัดต้นดีปลีติดกับเสาซีเมนต์ เพ่ือให้ต้นดีปลียึดเกาะ ให้น  าตามปกติ 
ช่วงแรกควรใช้ซาแลนคลุมเพ่ือบังแดดให้ต้นดีปลีฟ้ืนตัว (ภาพที่ 1) ก าจัดวัชพืชหลังจากปลูก และใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือ
เพ่ิมแร่ธาตุในดิน 0.5 กิโลกรัม/ต้น ทุก 6 เดือน ตัดแต่งดีปลีเมื่ออายุครบ 6 เดือน ตัดแต่ง 2 เดือน/ครั ง โดยตัด
จากปลายยอดลงมาประมาณ 20 เซนติเมตรหรือประมาณข้อที่ 6 ของกิ่ง ตัดจ านวน 15 กิ่ง/ต้น โดยใช้กรรไกร 
ตัดกิ่ง (ภาพท่ี 2) 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การบันทึกข้อมูล โดยวัดขนาดความกว้างทรงพุ่มจากส่วนที่กว้างที่สุดของทรงพุ่ม วัดขนาดความสูงของ
ทรงพุ่มจากส่วนที่อยู่เหนือวัสดุปลูกจนถึงปลายยอด วัดขนาดความยาวใบจากปลายใบถึงโคนใบ และวัดขนาด 
ความกว้างใบจากส่วนที่กว้างที่สุดของใบ การวัดขนาดของใบใช้ใบที่อยู่บนข้อที่  4 ของกิ่ง เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 
ทุก 1 เดือน เก็บผลผลิตเมื่อการเจริญเติบโตครบ 1 ปี โดยใช้กรรไกรตัดส่วนที่เป็นฝักสุกมีสีแดงสด น ามาชั่ง
น  าหนักสด นับจ านวนผล บันทึกการเจริญเติบโต และน  าหนักสด น าผลผลิตแต่ละกรรมวิธีไปอบแห้งในโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิ 49 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน แล้วชั่งน  าหนักแห้ง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิต ิ 
 

เวลาและสถานที่ 
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 เริ่มต้น ปี 2555 สิ นสุด ปี 2556 ทีโ่รงเรือนเพาะช า สถาบันวิจัยพืชสวน 
 

 
 

ภาพที่ 1 สภาพแปลงปลูกดีปลี 

         

ภาพที่ 2 การตัดแต่งดีปลี                           ภาพที่ 3 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
       

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

1.การเจริญเติบโต ด้านความสูงของดีปลีพบว่า กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม  
ให้ความสูงมากที่สุด คือ 121.8 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่ง  
ทรงพุ่ม, กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม, กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร 
และตัดแต่งทรงพุ่ม และกรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 117.3, 
102, 98.3 และ 88.5 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารงท่ี 1) 
 ด้านความกว้างทรงพุ่มของดีปลี พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม  
ให้ความกว้างทรงพุ่มมากที่สุดคือ 72.8 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่
ตัดแต่งทรงพุ่ม,กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม, กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 
เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม และกรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งมีความกว้างทรง
พุ่มเฉลี่ย 66.5, 64.5, 64.4 และ 58.3 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารงท่ี 1) 
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 ด้านความยาวใบของดีปลีพบว่า กรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ให้ความ
ยาวใบมากที่สุด คือ 12.9 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรง
พุ่ม, กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม, กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และ
ตัดแต่งทรงพุ่ม และกรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งมีความยาวใบเฉลี่ย 12.9, 
12.5, 12, 12 และ 11.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารงท่ี 1) 
 ด้านความกว้างใบของดีปลี พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม ให้ความ
กว้างใบมากที่สุด 5 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม, 
กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม, กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และ
ตัดแต่งทรงพุ่ม และกรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งมีความกว้างของใบเฉลี่ย 
4.9, 4.8, 4.4, และ 4.3 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารงท่ี 1)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความเจริญเติบโตของดีปลี เมื่ออายุครบ 1 ปี 

กรรมวิธ ี ความสูง 
(เซนติเมตร) 

ความกว้างทรงพุ่ม 
(เซนติเมตร) 

ความยาวใบ 
(เซนติเมตร) 

ความกว้างใบ 
(เซนติเมตร) 

ค้างท่ีมีความสูง 4 เมตร + 
ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม 

117.3 72.8 12.5 4.8 

ค้างท่ีมีความสูง 1.5 เมตร + 
ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม 

121.8 66.5 11.2 4.9 

ค้างท่ีมีความสูง 1.5 เมตร + 
ตัดแต่งทรงพุ่ม 

102 64.5 12 5 

ค้างท่ีมีความสูง 2 เมตร + 
ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม 

88.5 58.3 12.9 4.3 

ค้างท่ีมีความสูง 2 เมตร + 
ตัดแต่งทรงพุ่ม 

98.3 64.4 12 4.4 

CV(%) 29.9 14.4 12.3 12 
F-test ns ns ns ns 
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ns ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 
 
2.ผลผลิต 
 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุครบ 1 ปี พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม
ให้น  าหนักสดเฉลี่ยสูงสุด 75.98 กรัม/ต้น รองลงมาคือ, กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และตัดแต่งทรง
พุ่ม กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม  กรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร 
และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม, กรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งมีน  าหนักสดเฉลี่ย 60.30, 
50.58, 16.88 และ 12.15 กรัม/ต้น ตามล าดับ (ตารงท่ี 2)  
 น  าหนักแห้ง พบว่า พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่มให้น  าหนักแห้ง
เฉลี่ยสูงสุด 23.65 กรัม/ต้น รองลงมาคือ, กรรมวิธีที่ 5 ใช้ค้างที่มีความสูง 2.0 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม กรรมวิธีที่ 
2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม  กรรมวิธีที่ 4 ใช้ค้างที่มีความสู ง 2.0 เมตร และไม่ตัดแต่ง
ทรงพุ่ม และกรรมวิธีที่ 3 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และตัดแต่งทรงพุ่ม  ซึ่งมีน  าหนักสดเฉลี่ย 20.35, 15.58, 
5.05 และ 3.73 กรัม/ต้น ตามล าดับ (ตารงท่ี 2)  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยน  าหนักผลผลิต (กรัม/ต้น) ของดีปลี 

กรรมวิธี น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง จ านวนผลผลิตดีปล ี

ค้างท่ีมีความสูง 4 เมตร + ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม 75.98 23.65 42.25 
ค้างท่ีมีความสูง 1.5 เมตร + ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม 50.58 15.58 29.00 
ค้างท่ีมีความสูง 1.5 เมตร + ตัดแต่งทรงพุ่ม 12.15 3.73 7.50 
ค้างท่ีมีความสูง 2 เมตร + ไม่ตัดแต่งทรงพุ่ม 16.88 5.05 8.25 
ค้างท่ีมีความสูง 2 เมตร + ตัดแต่งทรงพุ่ม 60.30 20.35 39.25 

CV(%) 116.40 125.90 131.3 
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F-test ns ns ns 
         ns ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

 ทดลองปลูกดีปลี กรรมวิธีที่แตกต่างกัน พบว่า กรรมวิธีที่ 2 ใช้ค้างที่มีความสูง 1.5 เมตร และไม่ตัดแต่ง
ทรงพุ่ม ให้ความสูงที่สุดเฉลี่ย 121.8 เซนติเมตร ขนาดความกว้างทรงพุ่ม 66.5 เซนติเมตร ความกว้างใบเฉลี่ย 
11.2 เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉลี่ย 4.9 เซนติเมตร ตามล าดับ กรรมวิธีที่ 1 ใช้ค้างที่มีความสูง 4.0 เมตร และ 
ไม่ตัดแตง่ทรงพุ่มให้น  าหนักสดเฉลี่ยสูงสุด 75.98 กรัม/ต้น และได้น  าหนักแห้ง 23.65 กรัม/ต้น ตามล าดับ  
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 ได้วิธีการเขตกรรมส าหรับการปลูกดีปลีที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ความเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

............... 2537. สมุนไพรพื นบ้าน(ฉบับรวม). พิมพ์ครั งที่ 2. P.A. Living Co., Tel. ส านักพิมพ์ ……………..หน้า 
สุดารัตน์ หอมหวล. 2554. ฐานข้อมูลยาสมุนไพร: ดีปลี. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   
แหล่งที่มา : http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=reference 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การวัดความเจริญเติบโต 
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การตัดแต่งดีปลี 
 

       
 

      การเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

       
 

   
 


