
ดีปลี (dee plee) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาดีปลี 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
    1.1 การเตรียมดิน  
          - เลือกพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความร่วนซุย ระบายน้้าดี  
    1.2 การเตรียมพันธุ์ ดีปลีนิยมขยายพันธุ์โดยใช้เถาปักช้า โดยจะใช้ยอดหรือไหลมาช้าก็ได้ แต่นิยมใช้ยอด
มากกว่าเพราะให้ผลผลิตได้เลย ถ้าใช้ไหลปลูกใช้เวลาหลายปีกว่าจะออกดอก ปักช้าส่วนยอดให้รากเดินดีก่อน  
ยอดท่ีจะน้ามาช้า ให้ใช้ยอดกระโดงหรือยอดที่แยกออกด้านข้าง ตัดต่้ากว่าปลายยอดลงมา 5 ข้อแล้วเอาดิน
เหนียวหุ้ม 2 ข้อล่าง เพื่อเพ่ิมความชื่นให้แตกรากเร็วขึ้นไม่เช่นนั้นจะเหี่ยวเฉา จากนั้นจึงน้ายอดไปช้าลงในถุง
จนกระท่ังแตกรากแล้วจึงน้าไปปลูก   
2. การปลูก 
    2.1 วิธีปลูก  

    - ใช้ยอดแก่ปลูก 3-4 ยอดต่อค้าง เกษตรกรอาจไม่เพาะช้ากล้า แต่ใช้วิธีปลูกทันที โดยตัดยอดดีปลี
ประมาณ 5 ข้อแล้วน้าไปปลูกติดกับเสาค้างเลย 3-5 ค้างต่อเสา ฝังลงดินประมาณ 3 ข้อ  น้ายอดทั้งหมดผูก
ติดกับเสาค้างเพ่ือให้รากยึดเกาะที่เกิดข้ึนใหม่เกาะติดกับเสาค้าง พรางแสงด้วยทางมะพร้าวประมาณ 2 
สัปดาห์  

    - ค้างที่ใช้ปลูกดีปลีเป็นค้างไม้หรือค้างปูน เสาค้างไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร เป็น
ไม้เนื้อแข็ง มีอายุการใช้งาน 10-20 ต้นดีปลีสามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันเสาค้างไม้หายากและมี
ราคาสูง จึงใช้เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 15X15 เซนติเมตร สูง 2.5 เมตร รากของดีปลีที่ใช้ยึดเกาะกับเสา
ค้างคอนกรีตไม่สามารถยึดเกาะได้ดีเท่าค้างไม้เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงจะเก็บความร้อน 
    2.2 การเตรียมดิน  
    2.3 ระยะปลูก ระหว่างต้น 1.5-2 เมตร ระหว่างแถว 2 เมตร   
    2.4 จ้านวนต้นต่อไร่  400-600 ต้นต่อไร่ 
3. การดูแลรักษา 
    3.1 การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยเป็นสิ่งจ้าเป็นเนื่องจากดีปลีเป็นพืชหลายปีและให้ผลผลิตตลอดป ี ดังนัน้ถ้ามีการให้ปุ๋ย
อย่างสม่้าเสมอดีปลีจะให้ผลผลิตสูงตามไปด้วย  ปุ๋ยที่ควรใช้มีทั้งปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
และปุ๋ยเคมีสูตร เสมอ หยอดที่โคนต้น 1 ก้ามือต่อต้น 
    3.2 การให้น้้า  ให้น้้าสม่้าเสมอ ใช้ระบบการให้น้้าตามร่อง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ การให้น้้าไม่ควรให้แฉะ
จนเกินไปเพราะจะท้าให้เกิดโรคโคนเน่าได้ง่าย 
4. การป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  
    4.1 วัชพืช ก้าจัดวัชพืช 2 ครั้งต่อเดือนในช่วงฝนโดยวิธีถางตามแนวร่อง 

4.2 แมลงส้าคัญ ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ซึ่งจะเกาะช่อดอกดูดกินน้้าเลี้ยง 
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
    5.1 ดีปลีสามารถให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปีหลังจาก โดยทั่วไปจะสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี 
    5.2 ส่วนที่ใช้เป็นยา คือ ผลดีปลีแก่ ดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ เก็บเกี่ยวในระยะท่ีผลแก่จัดเริ่มมีสี
ส้มแดงเรื่อ ๆ แต่ยังไม่สุก เนื้อแน่นแข็งไม่นิ่ม จะเป็นระยะที่ดีปลีมีกลิ่นฉุนจัดที่สุด  ผลต้องไม่สุกแดงเกินไป
หรือเขียวไป 
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    5.3 วิธีเก็บเก่ียว ใช้มือเด็ดที่ก้านขั้วผล ส้าหรับค้างที่สูงใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บเกี่ยว ใน 1 กิ่ง สามารถ
เก็บผลดีปลีได้ 2-3 ผลต่อครั้ง การเก็บเกี่ยวแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาห่างกัน 1-2 เดือน 
          5.4 คัดแยกผลที่มีสีส้มแก่ เนื้อแน่นแข็ง ไม่มีรอยถูกแมลงท้าลาย ออกจากผลที่ไม่มีคุณภาพ 

    5.5 น้าไปท้าแห้งทันทีเพ่ือไม่ให้เกิดเชื้อรา โดยตากแห้งบนภาชนะยกพ้ืน สะอาด ป้องกันฝุ่นละออง 
หรือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ จนแห้งสนิท สังเกตจากผลที่แห้งสนิทสามารถ หัก กรอบได้ อัตราแห้งของดีปลี 
4 กิโลกรัมสด ได้ 1 กิโลกรัมแห้ง 
           5.6 เก็บรักษาในภาชนะที่สะอาด ระบายอากาศได้ แห้งเย็นและปราศจากแมลงสัตว์รบกวน 
6. ข้อมูลอื่นๆ 
    6.1 ดีปลีที่มาจากประเทศอินเดียได้จากต้นดีปลี 2 ชนิด คือ Piper longum Linn. และ                      
Piper peepuloides Roxb. ส่วนดีปลีที่มาจากอินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย และที่ปลูกในประเทศไทย ได้จาก 
Piper retrofrdctum Vahl  
    6.2 สารส้าคัญในผลดีปลีมีสารส้าคัญเป็นอัลคาลอยด์ที่มีรสเผ็ดร้อนชื่อ พิพเพอรีน  piperine) ประมาณ
ร้อยละ 4-6  และมีน้้ามันหอมระเหยประมาณ ร้อยละ 0.7- 1  น้้ามันดีปลีจะมีกลิ่นคล้ายน้้ามันจากพริกไทย
และขิงรวมกัน ในน้้ามันดีปลีประกอบด้วยสารแอลฟ่า-ทูจีน  a-thujene), เทอร์ปิโนลีน  terpinolene), ซิงจิ
เบอรีน  zingiberene), พารา-ไซมีน  p-cymene) 
    6.3 การใช้ประโยชน์  ดีปลีใช้เป็นเครื่องเทศ นิยมใช้แต่งกลิ่นผักดอง และช่วยถนอมอาหารไม่ให้บูดง่าย 
ในทางยา ดีปลีใช้เป็นยาขับลม ใช้ในโรคที่เก่ียวกับทางเดินหายใจ เช่น ขับเสมหะ แก้หืด แก้หลอดลมอักเสบ 
เป็นต้น ใช้แก้โรคลมบ้าหมู ใช้เป็นยาขับน้้าดี ขับระดู ช่วยลดอาการอักเสบ และยังใช้ภายนอกเพ่ือระงับอาการ
ปวดที่กล้ามเนื้อ ท้าให้ร้อนและมีเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากยิ่งข้ึน



ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาดีปลี 
การเตรียมการ 20  วัน 40 วัน 60 วัน 80 วัน 100 วัน 120 วัน 140 วัน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมดนิ 

เลือกดินท่ีอดุมสมบรูณ์

ปรับปรุงดนิด้วยปุ๋ ย

หมกัปุ๋ ยคอก ท ำร่อง

ระบำยน ำ้ ให้มีควำม

ลำดเท 

 

 
การเตรียมพันธ์ุ 

ปักช ำสว่นยอดในถงุ

จนกระทัง่แตกรำก  

การปลูก 

-3-4 ยอดตอ่ค้ำง 

-ระยะปลกู 1.5-2 X 2 

เมตร จ ำนวน 400-

600 ต้นตอ่ไร่ พรำง

แสงประมำณ 2 

สปัดำห์ 

การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 

คัดแยกผลที่มีสีส้มแก่ เนื้อแน่นแข็ง ไม่มีรอยถูกแมลงท ำลำย ออก

จำกผลที่ไม่มีคุณภำพ  น ำไปท ำแห้งทันทีเพ่ือไม่ให้เกิดเชื้อรำ โดย

ตำกแห้งบนภำชนะยกพ้ืน สะอำด ป้องกันฝุ่นละออง หรือกำร

ปนเปื้อนจำกจุลินทรีย์ จนแห้งสนิท ดีปลี 4 กิโลกรัมสด ได้ 1 

กิโลกรัมแห้ง- เก็บรักษำในภำชนะท่ีสะอำด ระบำยอำกำศได้ แห้ง

เย็นและปรำศจำกแมลงสัตว์รบกวน 

ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 

เพลีย้แป้ง ดดูกินน ำ้เลีย้งท่ีช่อดอก กำรป้องกนั

ก ำจดัใช้เซฟวิน 

การใส่ปุ๋ย 

-ปุ๋ ยที่ควรใช้มีทัง้

ปุ๋ ยคอก หรือปุ๋ ย

หมกั 1 กิโลกรัม

ตอ่ต้นตอ่ปี และ

ปุ๋ ยเคมีสตูร เสมอ 

หยอดที่โคนต้น 1 

ก ำมือตอ่ต้น 

การให้น า้ 

ให้น ำ้สม ่ำเสมอ

ไมค่วรให้แฉะ

จนเกินไปเพรำะ

จะท ำให้เกิดโรค

โคนเน่ำได้ง่ำย 

การก าจัดวัชพืช 

- 2 ครัง้ตอ่เดือน

ในชว่งฝนโดยวิธี

ถำงตำมแนวร่อง 

การเก็บเก่ียว 

ดชันีกำรเก็บเก่ียวท่ีเหมำะสม คือ เก็บ

เก่ียวในระยะท่ีผลแก่จดัเร่ิมมีสีส้มแดงเร่ือ  

แตย่งัไมส่กุ  เนือ้แนน่แข็งไมน่ิ่มผลต้องไมส่กุ

แดงเกินไปหรือเขียวไป จะเป็นระยะท่ีดีปลี 

มีกลิ่นฉนุจดัท่ีสดุ   

วิธีเก็บเก่ียว ใช้มือเด็ดท่ีก้ำนขัว้ผล 

ส ำหรับค้ำงท่ีสงูใช้บนัไดปีนขึน้ไปเก็บเก่ียว 

ใน 1 ก่ิง สำมำรถเก็บผลดีปลีได้ 2-3 ผลตอ่

ครัง้ กำรเก็บเก่ียวแตล่ะรุ่นใช้ระยะเวลำหำ่ง

กนั 1-2 เดือน 

 



 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตของดีปลี 
สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภูมิ 
 
1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
1.3 ปริมาณน้้าฝน 
1.4  แสง 

 

 
- สามารถปลูกได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 10 -40 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิที่เจริญเติบโตได้ดีอยู่ระหว่าง 25 –40 องศาเซลเซียส 
- ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 95 เปอร์เซ็นต์ 
- เฉลี่ย 1,200 – 2,500 มลิลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวตลอดปี 
- ความเข้มของแสงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์    

 

2. สภาพพ้ืนที่ 
2.1 ความสูงของพ้ืนที่ 
2.2 ความลาดเท 

 
- ปลูกได้ตั้งแต่พ้ืนที่ระดับน้้าทะเล จนถึง 1500 เมตร เหนือระดับน้้าทะเล 
- ไม่เกิน 2%  

 

3. สภาพดิน 
3.1 ชนิดดิน 
3.2 อินทรียวัตถุในดิน 
3.3 การระบายน้้า 
3.4 ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 

 
ดินที่อุดมสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงดินทรายจัดหรือดินเหนียว 
 มีอินทรีย์วัตถุสูง  
 มีการระบายน้้าดี   
5.5-6.5 

 

4. สภาพน้้า น้้าที่ใช้ในการเกษตร  

 


