
 

สมุนไพรภูมิปญญาไทย 

ดีปลี...มีดี 
ภัสรา  ชวประดิษฐ 

กลุมสงเสริมการผลิตสมุนไพร 

 ดีปลีจัดเปนสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีมีการปลูกและการใชมานานไมนอยกวา
พริกไทย แมจะไมมากและไมกวางขวางเทา  แตก็มีความสําคัญและจําเปนในตํารับยาแผนไทยโดยเฉพาะ
ตําราอายุรเวท ซ่ึงมีรากฐานจากอินเดยี มีการใชดีปลีหลาย ๆ ตํารับ   ปจจุบันการปลูกดีปลีไมแพรหลาย
นัก จึงไดรวบรวมมาเสนอเพื่อเปนพืชทางเลือกหนึ่งในการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรแกเกษตรกร 
   

 
 
 ชื่อวิทยาศาสตร : Piper retrofractum  Vahl  

ชื่อพอง : Piper officinarum  C.Dc.  
  : Piper chaba Hunt 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Java long pepper  
ชื่ออื่นๆ : ดีปลีเชือก (ใต) ประดงขอ พยาไฟ ปานนุ บิปผัววะ 

ปกฮวด (จีนแตจ๋ิว) 
 

วงศ :  PIPERACEAE  
ลักษณะพืช 
 ดีปลีเปนไมเถาเล้ือย  เถาจะเปนขอส้ันๆ  และมีรากติดอยูทุกขอเอาไวเกาะยึด ใบเปนใบ
เดี่ยวเรียงสลับกันไปตามขอ  ลักษณะใบมน รี ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบไมมีจัก ดอกมี
ลักษณะคลายคลึงกับดอกชะพลู  แตจะยาวกวา  แตกดอกออกตรงสวนยอดของเถา หรือตามงามใบ  ชอ
ดอกรูปทรงกระบอกดอกยอยอัดแนน แยกเพศ   ผลเปนเนื้ออัดกันแนนเปนชอทรงกระบอก โคนโต 
ปลายเล็ก มน ขนาดกวางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาว 2.5-7.5 มิลลิเมตร เม่ือออนเปนสีเขียว  สุกจะ
เปล่ียนเปนสีแดง ผลยอยมีเมล็ดเดียว 
 
ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ 
 ดีปลีในประเทศไทย คือ P. retrofractum Vahl (มีช่ือพองวา. P. chaba Hunter nom Blume 
หรือ P. officinarum DC.) มีช่ือภาษาอังกฤษวา Java long pepper มีถ่ินกาํเนิดท่ีหมูเกาะโมลุกกะ แตนํามา
ปลูกแพรกระจายในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ผลมีขนาดเล็กกวาดีปลีท่ีมาจากประเทศอินเดีย 
(Indian Long peppr) ซ่ึงเปนดีปลีจาก  Piper longum Linn. และ P. peepuloides Roxb.  ดีปลีมีเขตการ
แพรกระจายพนัธุพบปลูกทุกภาคของประเทศไทย 



 

แหลงผลิตสําคัญของประเทศ 
 ดีปลีมีการปลูกเชิงการคามาเปนเวลานาน เพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ 
มีท้ังการปลูกเปนพืชหลัก และการปลูกในสวนผลไมเปนพืชเสริม  แหลงผลิตสําคัญท่ีมีภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมและเปนท่ีรูจักของผูคาสมุนไพร ไดแก  ตําบลบานใหม และตําบลพังตรุ อําเภอทามวง อําเภอ
เมือง และอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   นอกจากนีแ้หลงผลิตอ่ืน ๆ ไดแก จังหวดัจันทบุรี นครปฐม
และนครศรีธรรมราช 
 
สภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม 
 ดีปลีเปนไมเล้ือยท่ีชอบข้ึนในดินท่ีอุดมสมบูรณ มีอินทรียวัตถุสูง  มีการระบายนํ้าดี  มีฝน
ตกชุกและความช้ืนสูง  เติบโตไดดีท้ังในท่ีแดดจัดและแดดรําไร   
 
ขอพิจารณากอนการปลูกเชิงการคา 
 ดีปลีเปนพืชอายุหลายป ดังนั้นควรเลือกพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีความรวนซุย 
ระบายนํ้าดี เพือ่ปองกันโรครากเนาโคนเนาซ่ึงเปนปญหาสําคัญ   การใชคางควรใชคางท่ีมีความแข็งแรง 
มีอายุการใชงานนาน เนื่องจากดีปลีมีอายุยนื การเปล่ียนคางบอยเปนการส้ินเปลืองและทําใหดีปลีชะงัก
การเจริญเติบโต   ประการตอไปท่ีตองคํานึงถึงคือ จํานวนแรงงาน ดปีลีเปนพืชท่ีตองการการดูแลมาก
พอสมควรท้ังการใหน้ํา การใสปุย การกําจดัวัชพืชและการเก็บเกีย่ว  ดงันั้นควรมีแรงงานในครอบครัว
หรือแรงงานจางเพียงพอทีจ่ะสามารถดูแลจัดกากรไดในทุกข้ันตอนการผลิต   ประการสุดทายคือ การ
ตากแหงและการเก็บรักษาเปนส่ิงสําคัญมากเพื่อใหมีคุณภาพดี ไมมีเช้ือรา หรือมอดเขาทําลาย ทําใหเสีย
คุณภาพและขายไดราคาตํ่า 
 สถานการณการผลิตและการตลาดดีปลีในชวงหลายปท่ีผานมา (2546-2550) พบวาราคา
ผลผลิตดีปลีต่ําทําใหพืน้ท่ีปลูกดีปลีลดลงและคุณภาพผลผลิตตํ่า  เกษตรกรในแหลงผลิตสําคัญท่ีปลูกมา
นานจึงขาดการเอาใจใสดแูลรักษาและมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปปลูกพืชอ่ืน  อยางไรก็ตามกรมสงเสริม
การเกษตรรายงานการสํารวจในป 2542 วาดีปลีเปนพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีมีความตองการใชท่ี
แนนอน 2 กลุม คือ ในกลุมผูผลิตยาแผนโบราณและในกลุมของผูแปรรูปสมุนไพรเพื่อปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ความตองการใชดีปลีรวมไมต่ํากวา 20 ตันตอป (ใชในยาประมาณ 15 ตันตอป)   สําหรับ
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ ดีปลีใชเขาตํารับยาแมจะใชในปริมาณนอย แตจํานวนแทบทุกตํารับ ซ่ึงจะ
เห็นไดจากบัญชีรายช่ือสมุนไพรท่ีมีการข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)ไว 100 อันดับแรก พบวาดีปลีมีจํานวนทะเบยีนยาแผนโบราณถึง 1,134 ตํารับ   
 
เทคโนโลยีการผลิต 
 การขยายพันธุ 
 ดีปลีนิยมขยายพันธุโดยใชเถาปกชํา  โดยจะใชยอดหรือไหลมาชําก็ได แตนิยมใชยอด
มากกวาเพราะใหผลผลิตไดเลย ถาใชไหลปลูกใชเวลาหลายปกวาจะออกดอก  



 

การปลูก  
 - ตองเลือกพื้นท่ีท่ีน้ําไมทวมขัง  เตรียมดินดี มีการระบายน้ําด ี  
 - ระยะปลูก ระหวางตน 1.5-2 เมตร ระหวางแถว 2 เมตร  จํานวน 400-600 ตนตอไร 
 - ใชยอดแกปลูก 3-4 ยอดตอคาง  ปกชําสวนยอดใหรากเดินดกีอน  ยอดท่ีจะนํามาชําให
ใชยอดกระโดงหรือยอดท่ีแยกออกดานขาง ตัดตํ่ากวายอดลงมา 5 ขอแลวเอาดินเหนียวหุม 2 ขอลาง เพ่ือ
เพิ่มความช่ืนใหแตกรากเร็วข้ึนไมเชนนัน้จะเหี่ยวเฉา จากน้ันจึงนํายอดไปชําลงในถุงจนกระท่ังแตกราก
แลวจึงนําไปปลูก   เกษตรกรอาจไมเพาะชํากลา แตใชวิธีปลูกทันที โดยตัดยอดดีปลีประมาณ 5 ขอ
แลวนําไปปลูกติดกับเสาคางเลย 3-5 คางตอเสา ฝงลงดินประมาณ 3 ขอ  นํายอดท้ังหมดผูกติดกับเสาคาง
เพื่อใหรากยึดเกาะท่ีเกิดข้ึนใหมเกาะติดกับเสาคาง  จากนัน้พรางแสงดวยทางมะพราวประมาณ 2 สัปดาห 
ตนดีปลีก็สามารถเจริญเติบโตไดโดยไมตองพรางแสงอีกตอไป เม่ือปลูกเสร็จแลวควรมีการพูนโคนและ
ทํารองน้ําใหมีความลาดเทเล็กนอยเพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก 
 - คางท่ีใชปลูกดีปลีเปนคางไมหรือคางปูนเชนเดียวกับพริกไทย  การเตรียมเสาคาง 
เกษตรกรทัว่ไปนิยมใชเสาคางไมขนาดเสนผาศูนยกลาง 10-15 เซนติเมตร เปนไมเนือ้แข็ง มีอายุการใช
งาน 10-20 ป ซ่ึงในอดีตสามารถหาไดงายและมีราคาถูก  การใชคางไมตนดีปลีสามารถยึดเกาะไดเปน
อยางดี   แตปจจุบันเสาคางไมหายากและมีราคาสูง ทําใหเกษตรกรหันมาใชเสาคอนกรีตสําหรับทําคาง 
เสาคอนกรีตส่ีเหล่ียมขนาด 15X15 เซนติเมตร สูง 2.5 เมตร สามารถหาไดงาย แมจะมีขอเสียบางเม่ือ
อุณหภูมิสูงจะเก็บความรอน ทําใหรากของดีปลีท่ีใชยึดเกาะกับเสาคางคอนกรีตไมสามารถยึดเกาะไดดี
เทาคางไม   

การดูแลรักษา  
 - การใหปุยเปนส่ิงจําเปน เนือ่งจากดีปลีเปนพืชหลายปและใหผลผลิตตลอดป  ดังน้ันถามี
การใหปุยอยางสมํ่าเสมอดีปลีจะใหผลผลิตสูงตามไปดวย  ปุยท่ีเกษตรกรนิยมใชมีท้ังปุยคอก หรือปุย
หมัก 1 กิโลกรัมตอตนตอป และปุยเคมีสูตร เสมอ หยอดท่ีโคนตน 1 กาํมือตอตน 
 - ใหน้ําสมํ่าเสมอ ใชระบบการใหน้ําตามรอง 1 คร้ังตอสัปดาห การใหน้ําไมควรใหแฉะ
จนเกนิไปเพราะจะทําใหเกิดโรคโคนเนาไดงาย 
 - ดีปลีจะออกดอกตลอดป แตจะออกดอกมากในชวงฝน หนาแลงดอกจะเล็ก ดอกจะออก
ตรงขามกับใบบริเวณขอปลองของกิ่งดีปลี 
 - การกําจดัวัชพืช 2 คร้ังตอเดือนในชวงฝนโดยวิธีถางตามแนวรอง 
 - ศัตรูพืชไดแก เพล้ียแปงเกาะชอ การปองกันกําจัดใชเซฟวิน นอกจากนี้มีหอยทากและ
แมลงกัดกนิชอดอก 
 - หากมีการบํารุงรักษาท่ีดี  ดปีลีสามารถใหผลผลิตไดนานถึง 40 ป 
 

Piper retrofractum  Vahl 



 

      

      
 
คุณปาหยอง  ศิริคาํรณ  เกษตรกรผูปลูกดีปลี บานสํารอง หมู 1 ต.พงัตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุ ี
ปลูกดปีลี 4-500 คาง มานานกวา 20 ปแลว 

  
การเก็บเก่ียวและทําแหง  

 - ดีปลีสามารถใหผลผลิตและเก็บเกี่ยวไดเม่ือมีอายุ 6 เดอืน ถึง 1 ปหลังจากปลูก โดยทรง
พุมจะเจริญเติบโตเต็มท่ีและเร่ิมออกดอก  อายุเก็บเกี่ยวจากดอกจะเจริญเติบโตเปนผลจนถึงสามารถเก็บ
เกี่ยวไดใชเวลาประมาณ 2 เดือน  โดยท่ัวไปจะสามารถเก็บเกีย่วผลผลิตได 3 คร้ังตอป 
 - สวนท่ีใชเปนยา คือ ผลดีปลีแก 
 - ดัชนีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม คือ เก็บเกีย่วในระยะท่ีผลแกจัดเร่ิมมีสีสมแดงเร่ือ ๆแตยัง
ไมสุก  เนื้อแนนแข็งไมนิ่ม จะเปนระยะท่ีดปีลีมีกล่ินฉุนจดัท่ีสุด  ผลตองไมสุกแดงเกนิไปหรือเขียวไป 
 - วิธีเก็บเก่ียว ใชมือเด็ดท่ีกานข้ัวผล สําหรับคางท่ีสูงใชบันไดปนข้ึนไปเก็บเกีย่ว ใน 1 กิ่ง 
สามารถเก็บผลดีปลีได 2-3 ผลตอคร้ัง การเก็บเก่ียวแตละรุนใชระยะเวลาหางกัน 1-2 เดือน 
 - คัดแยกผลท่ีมีสีสมแก เนื้อแนนแข็ง ไมมีรอยถูกแมลงทําลาย ออกจากผลที่ไมมีคุณภาพ 
 - นําไปทําแหงทันทีเพื่อไมใหเกิดเชื้อรา โดยตากแหงบนภาชนะยกพืน้ สะอาด ปองกันฝุน
ละออง หรือการปนเปอนจากจุลินทรีย จนแหงสนิท  สังเกตจากผลที่แหงสนิทสามารถหัก กรอบได    
อัตราแหงของดีปลี 4 กิโลกรัมสด ได 1 กิโลกรัมแหง 
 - เก็บรักษาในภาชนะท่ีสะอาด ระบายอากาศได แหงเยน็และปราศจากแมลงสัตวรบกวน 
ตนทุนและผลตอบแทน 
 - ผลผลิตท่ีไดรับประมาณ 400 กิโลกรัมแหงตอไร ข้ึนกบัการดูแลรักษา 
 - ตนทุนการผลิตดีปลี จะมีตนทุนสูงเนื่องจากเปนการลงทุนระยะยาว ตนทุนคงท่ีท่ีตอง
จายในปแรก เชน คาคาง คาระบบน้ํา  ตนทุนผันแปรสวนใหญจะเปนคาแรงงานซ่ึงหากใชแรงงาน
ครอบครัวทดแทนการจางแรงงานก็จะทําใหตนทุนลดลงมาก  ท้ังนี้หากระดับราคาของดีปลีเพิ่มสูง ก็จะ
มีผลตอบแทนท่ีดี   
 - ราคาดีปลีแหงท่ีเกษตรกรไดรับ 80 บาทตอกิโลกรัมแหง (ราคาสํารวจท่ี จ. กาญจนบุรี 
กรกฎาคม 2553) 



 

การตลาด 
 - ผูรวบรวมผลผลิตจะ เขามารับซ้ือผลผลิตในพื้นท่ีผลิต เชน ท่ี อ.ทามะกา ผูรวบรวม
ผลผลิตจากนครปฐม  และ อ.พระแทนดงรัง จ. กาญจนบุรี  
 - จากการสํารวจรานคาสงสมุนไพร ผลดีปลีแหงเปนสมุนไพรท่ีอยูในกลุมของสมุนไพรท่ี
มีการใชมากอันดับ 1 (เสาวภา พรสิริพงษและวิชิต เปานลิ ,2541)  ดีปลีท่ีซ้ือขายกันในตลาดนอกจาก
ผลิตในประเทศแลว  ยังมาจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซียดวย แตไมมีตัวเลขที่แนนอน  
 - ผลิตภัณฑจากดีปลี  ผลดีปลีเปนสวนผสมในผลิตภัณฑยาตํารับแพทยแผนโบราณ เชน 
ผลิตภัณฑยาแกกษยัเสนบํารุงธาตุ  ยาขับน้าํคาวปลา  ยาแกไอ  ยาพอกแผล   และเปนสวนผสมใน
ผลิตภัณฑชีวภณัฑสารสกัดธรรมชาติในการปองกันกําจดัศัตรูพืช 
 - ราคาดีปลีท่ีตลาดคาสงสมุนไพร  200 - 280  บาทตอกิโลกรัมแหง  สําหรับดีปลีผง
ประมาณ 300 บาทตอกิโลกรัมแหง (จากการสํารวจตลาดคาสงสมุนไพร จักรวรรดิ กทม., 
กรกฎาคม 2553) 
 - คุณภาพผลผลิตดีปลีท่ีตลาดตองการ คือ ผลขนาดใหญ สีน้ําตาลแดง ไมดําคลํ้า  แหง
สนิทแตไมกรอบเกินไป ไมมีเชื้อราหรือแมลงทําลายหรือติดอยู  และไมมีส่ิงปนปลอมอ่ืน   ปจจุบันการ
จําหนายดีปลียงัจําหนายคละ ไมมีการจัดช้ันคุณภาพ 
 
 

        
 

ผลดีปลีท่ีไดคุณภาพ ความยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร สีนํ้าตาลแดง 

       
 

ผลดีปลีแหงท่ีไดคุณภาพ (ซาย) 
ผลท่ีไมสมบูรณ หงิกงอ แตกหัก หรือมีโรคแมลงทําลาย (ขวา) 



 

 
สารสําคัญออกฤทธ์ิและสรรพคณุ 
 ผลดีปลีแหงประกอบดวยแอลคาลอยด  ช่ือ ไพเพอริน (Piperine)  เหมือนท่ีพบใน
พริกไทย ประมาณรอยละ 4-5  ทําใหมีรสเผ็ดรอน  มีน้ํามันหอมระเหยประมาณรอยละ 1  สารสําคัญ
ดังกลาวทําใหดีปลีมีสรรพคุณเปนยาชวยยอยอาหาร  รักษาอาการทองอืด  ทองเฟอ  ชวยขับลมและขับ
น้ําดี  ฯลฯ  
 
การใชประโยชน   
 การใชเปนเคร่ืองเทศและอาหาร 
 ดีปลีใชเปนเคร่ืองเทศโดยใชแตงกล่ินผักดองและชวยถนอมอาหารมิใหเกิดการบูด  นิยม
ใสในอาหารทางภาคใต เชนแกงค่ัว แกงเผ็ด เพื่อดับกล่ินคาวของเนื้อสัตวในอาหาร กล่ินฉุนและรสเผ็ด
ชวยกระตุนใหน้ําลายไหลออกมามากและทําใหเกิดการชาในปาก  ผลดปีลีแหงมีกล่ินหอมและรสเผ็ด
รอนคลายพริกไทย บางคร้ังนํามาปนเปนผงใชแทนพริกไทยดํา  ดีปลีเผ็ดรอนมากกวาพริกไทย แตมี
ปริมาณของ Piperine และ น้าํมันหอมระเหยนอยกวา 

 การใชประโยชนทางยา 
 ผลดีปลีแกจัดมีรสเผ็ดรอน ขม ใชบํารุงธาตุ ขับลม แกจกุเสียด ขับเสมหะ แกหดื ใชปรุง
เปนยาทาภายนอกบรรเทาปวดท่ีกลามเนื้อและใหเลือดมาหลอเล้ียงบริเวณท่ีปวดไดดยีิ่งข้ึน  
 ดีปลีประจําปถวีธาตุ  เคร่ืองยาท่ีเรียก ดีปลี โบราณจัดเปนยาประจําธาตุดิน  ดีปลีเปนตัว
ยาตัวหนึ่งในตํารับยา ท่ีเรียกวา ตรีกูฏ ซ่ึงประกอบดวยสมุนไพร 3 ชนดิ คือ พริกไทย ดีปลี และขิงแหง 
คําวาตรีกุฏในภาษาสันสกฤตมีความหมายวา ส่ิงท่ีมีรสเผ็ดรอนสามชนดิ ซ่ึงก็คือ ตัวยาสามตัวในตํารับ
นั่นเอง   ยาตํารับนี้มีสรรพคุณชวยบํารุงไฟธาตุ หรือชวยทําใหระบบยอยอาหารทํางานไดดีข้ึน ท้ังยังชวย
ยอยสลาย สารอาหารตกคางท่ีรางกายยอยสลาย และดูดซึมไมได แลวไปสะสมอยูตามสวนตางๆ ของ
รางกาย  ซ่ึงจะกลายเปนบอเกิดของความเจ็บปวยได หากสารอาหารตกคางท่ีวานี้ สะสมในรางกายมากๆ 
ยาตรีกฏมีสรรพคุณชวยยอยสารอาหารตกคางท่ีวาน้ีได แถมยังชวยใหรางกายดดูซึมอาหารรวมท้ังยาท่ี
เรากินเขาไปไดดีข้ึน   นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดจัดดีปลีเปนสมุนไพรหนึ่งในงานสาธารณสุข
มูลฐาน (จากจาํนวน 61 ชนิด) รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ และอาการทองอืด 
 ตํารับยา 
 -  ใชผลท่ีโตเต็มท่ีแตยังไมสุกตากแหง  มีรสเผ็ดรอน  ขม  ปรา  1 ผล  ฝนกับนํ้ามะนาวใส
เกลือ  กวาดคอวันละ  2  คร้ัง  เชา – เย็น  หรือจิบบอยๆ  สําหรับรักษาอาการไอ  ระคายคอจากเสมหะ 
 -  ใชผลโตเต็มท่ีแหง  10-12  ผล  เติมน้ํา  2  ถวยแกว  ตม  10-15  นาที  ดื่มวันละ  3  คร้ัง  
หลังอาหาร  สําหรับรักษาอาการทองอืด ทองเฟอ  แนนจกุเสียด 
 - ใชดอกดีปลีลางใหสะอาด ตําหยาบๆคร่ึงแกว ตมกับน้ํา 4 แกว ตมจนเหลือน้ํา 1 แกว 
กรองเอาแตน้ํา  กินวนัละ 2 คร้ัง ขณะทองวาง ชวยแกไขเร้ือรัง  และลดอาการมามโต 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

 - ใชดอกดีปลี 20 กรัม ตมกับนม 200 ซีซี และนํ้า 800 ซีซี ตมใหเหลือ 200 ซีซี จากนั้น
กรองเอากากท้ิง เม่ือเย็นแลวกินรวมกับน้ําผ้ึง จะชวยบรรเทาอาการโรคหัวใจ แกไอ  
 - ผงดีปลีและผงสมอไทยอยางละ 5 กรัม ผสมเขาดวยกัน กนิกับน้ําอุน 1 แกว วนัละ 2 คร้ัง 
ชวยลดอาการเสียงแหง 
 การใชดีปลีมีขอควรระวัง  คือ  ไมควรใชในหญิงต้ังครรภเนื่องจากไดมีการทดลองใน
สัตวทดลองพบวาสามารถทําใหสัตวทดลองแทงได 
 การใชประโยชนในการปองกันกําจัดศัตรูพชื 
 -นําผลดีปลี 450 กรัม ไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  แชในแอลกอฮอล 1500 ซีซี  ท้ิง
คางไว 1 คืน  กรองเอาแตน้ํา  ฉีดพนกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บขาว 
 
 ดีปลีเปนสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีมีศักยภาพและโอกาสไมนอยในการผลิตเปนการคา 
รวมท้ังสามารถเปนพืชทางเลือก หรือพืชเสริมรายได ท่ีนาสนใจ  

  ดีปลี ..มีดี.. จริง ๆ นะ      
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