
 

ดีปลี...มีดี   

ภัสรา  ชวประดิษฐ 
กลุมสงเสริมการผลิตสมุนไพร pasara@hotmail.com 

 ดีปลีจัดเปนสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีมีการปลูกและการใชมานานไมนอยกวา
พริกไทย แมจะไมมากและไมกวางขวางเทา  แตก็มีความสําคัญและจําเปนในตํารับยาแผนไทยโดยเฉพาะ
ตําราอายุรเวท ซ่ึงมีรากฐานจากอินเดยี มีการใชดีปลีหลาย ๆ ตํารับ   ปจจุบันการปลูกดีปลีไมแพรหลายนัก จึง
ไดรวบรวมมาเสนอเพ่ือเปนพืชทางเลือกหนึ่งในการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรแกเกษตรกร 
   

 
 
 ชื่อวิทยาศาสตร : Piper retrofractum  Vahl  

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

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

กฮวด (จีนแตจ๋ิว) 
 

วงศ :  PIPERACEAE  
ลักษณะพืช 
 ดีปลีเปนไมเถาเล้ือย  เถาจะเปนขอส้ันๆ  และมีรากติดอยูทุกขอเอาไวเกาะยึด ใบเปนใบเดี่ยว
เรียงสลับกันไปตามขอ  ลักษณะใบมน รี ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบไมมีจัก ดอกมีลักษณะ
คลายคลึงกับดอกชะพลู  แตจะยาวกวา  แตกดอกออกตรงสวนยอดของเถา หรือตามงามใบ  ชอดอกรูป
ทรงกระบอกดอกยอยอัดแนน แยกเพศ   ผลเปนเนื้ออัดกันแนนเปนชอทรงกระบอก โคนโต ปลายเล็ก มน 
ขนาดกวางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาว 2.5-7.5 มิลลิเมตร เม่ือออนเปนสีเขียว  สุกจะเปลี่ยนเปนสีแดง ผลยอยมี
เมล็ดเดียว 
 
ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ 
 ดีปลีในประเทศไทย คือ P. retrofractum Vahl (มีช่ือพองวา. P. chaba Hunter nom Blume 
หรือ P. officinarum DC.) มีช่ือภาษาอังกฤษวา Java long pepper มีถ่ินกาํเนิดท่ีหมูเกาะโมลุกกะ แตนํามาปลูก
แพรกระจายในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ผลมีขนาดเล็กกวาดีปลีท่ีมาจากประเทศอินเดยี (Indian 
Long peppr) ซ่ึงเปนดีปลีจาก  Piper longum Linn. และ P. peepuloides Roxb.  ดีปลีมีเขตการแพรกระจาย
พันธุพบปลูกทุกภาคของประเทศไทย 
 
 



แหลงผลิตสําคัญของประเทศ 
 ดีปลีมีการปลูกเชิงการคามาเปนเวลานาน เพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ มีท้ัง
การปลูกเปนพชืหลัก และการปลูกในสวนผลไมเปนพืชเสริม  แหลงผลิตสําคัญท่ีมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและ
เปนท่ีรูจักของผูคาสมุนไพร ไดแก  ตําบลบานใหม และตําบลพังตรุ อําเภอทามวง อําเภอเมือง และอําเภอทา
มะกา จังหวดักาญจนบุรี   นอกจากนีแ้หลงผลิตอ่ืน ๆ ไดแก จังหวัดจนัทบุรี นครปฐมและนครศรีธรรมราช 
 
สภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม 
 ดีปลีเปนไมเล้ือยท่ีชอบข้ึนในดินท่ีอุดมสมบูรณ มีอินทรียวัตถุสูง  มีการระบายนํ้าดี  มีฝนตก
ชุกและความช้ืนสูง  เติบโตไดดีท้ังในท่ีแดดจัดและแดดรําไร   
 
ขอพิจารณากอนการปลูกเชิงการคา 
 ดีปลีเปนพืชอายุหลายป ดังนั้นควรเลือกพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีความรวนซุย ระบายนํ้าดี 
เพื่อปองกันโรครากเนาโคนเนาซ่ึงเปนปญหาสําคัญ   การใชคางควรใชคางท่ีมีความแข็งแรง มีอายกุารใชงาน
นาน เนื่องจากดีปลีมีอายุยืน การเปล่ียนคางบอยเปนการส้ินเปลืองและทําใหดีปลีชะงักการเจริญเติบโต   
ประการตอไปที่ตองคํานึงถึงคือ จํานวนแรงงาน ดีปลีเปนพืชท่ีตองการการดูแลมากพอสมควรท้ังการใหน้ํา 
การใสปุย การกําจัดวัชพืชและการเก็บเกีย่ว  ดังนั้นควรมีแรงงานในครอบครัวหรือแรงงานจางเพยีงพอท่ีจะ
สามารถดูแลจัดกากรไดในทุกข้ันตอนการผลิต   ประการสุดทายคือ การตากแหงและการเก็บรักษาเปนส่ิง
สําคัญมากเพื่อใหมีคุณภาพด ีไมมีเช้ือรา หรือมอดเขาทําลาย ทําใหเสียคุณภาพและขายไดราคาตํ่า 
 สถานการณการผลิตและการตลาดดีปลีในชวงหลายปท่ีผานมา (2546-2550) พบวาราคา
ผลผลิตดีปลีต่ําทําใหพืน้ท่ีปลูกดีปลีลดลงและคุณภาพผลผลิตตํ่า  เกษตรกรในแหลงผลิตสําคัญท่ีปลูกมานาน
จึงขาดการเอาใจใสดแูลรักษาและมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปปลูกพืชอ่ืน  อยางไรก็ตามกรมสงเสริม
การเกษตรรายงานการสํารวจในป 2542 วาดีปลีเปนพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีมีความตองการใชท่ีแนนอน 
2 กลุม คือ ในกลุมผูผลิตยาแผนโบราณและในกลุมของผูแปรรูปสมุนไพรเพื่อปองกนักําจัดศัตรูพชื ความ
ตองการใชดีปลีรวมไมต่ํากวา 20 ตันตอป (ใชในยาประมาณ 15 ตันตอป)   สําหรับอุตสาหกรรมยาแผน
โบราณ ดีปลีใชเขาตํารับยาแมจะใชในปริมาณนอย แตจํานวนแทบทุกตํารับ ซ่ึงจะเห็นไดจากบัญชีรายช่ือ
สมุนไพรท่ีมีการข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ไว 100 อันดับ
แรก พบวาดีปลีมีจํานวนทะเบียนยาแผนโบราณถึง 1,134 ตํารับ   
 
เทคโนโลยีการผลิต 
 การขยายพันธุ 
 ดีปลีนิยมขยายพันธุโดยใชเถาปกชํา  โดยจะใชยอดหรือไหลมาชําก็ได แตนิยมใชยอดมากกวา
เพราะใหผลผลิตไดเลย ถาใชไหลปลูกใชเวลาหลายปกวาจะออกดอก  
 การปลูก 
 - ตองเลือกพื้นท่ีท่ีน้ําไมทวมขัง  เตรียมดินดี มีการระบายน้ําด ี  
 - ระยะปลูก ระหวางตน 1.5-2 เมตร ระหวางแถว 2 เมตร  จํานวน 400-600 ตนตอไร 



 - ใชยอดแกปลูก 3-4 ยอดตอคาง  ปกชําสวนยอดใหรากเดินดกีอน  ยอดท่ีจะนํามาชําใหใชยอด
กระโดงหรือยอดท่ีแยกออกดานขาง ตัดตํ่ากวายอดลงมา 5 ขอแลวเอาดนิเหนยีวหุม 2 ขอลาง เพื่อเพ่ิมความ
ช่ืนใหแตกรากเร็วข้ึนไมเชนนั้นจะเหีย่วเฉา จากนั้นจึงนํายอดไปชําลงในถุงจนกระท่ังแตกรากแลวจึงนําไป
ปลูก   เกษตรกรอาจไมเพาะชํากลา แตใชวิธีปลูกทันที โดยตัดยอดดีปลีประมาณ 5 ขอแลวนําไปปลูก
ติดกับเสาคางเลย 3-5 คางตอเสา ฝงลงดินประมาณ 3 ขอ  นํายอดท้ังหมดผูกติดกับเสาคางเพื่อใหรากยึดเกาะท่ี
เกิดข้ึนใหมเกาะติดกับเสาคาง  จากนั้นพรางแสงดวยทางมะพราวประมาณ 2 สัปดาห ตนดีปลีก็สามารถ
เจริญเติบโตไดโดยไมตองพรางแสงอีกตอไป เม่ือปลูกเสร็จแลวควรมีการพูนโคนและทํารองน้ําใหมีความ
ลาดเทเล็กนอยเพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก 
 - คางท่ีใชปลูกดีปลีเปนคางไมหรือคางปูนเชนเดียวกับพริกไทย  การเตรียมเสาคาง เกษตรกร
ท่ัวไปนยิมใชเสาคางไมขนาดเสนผาศูนยกลาง 10-15 เซนติเมตร เปนไมเนื้อแข็ง มีอายุการใชงาน 10-20 ป ซ่ึง
ในอดีตสามารถหาไดงายและมีราคาถูก  การใชคางไมตนดีปลีสามารถยึดเกาะไดเปนอยางดี   แตปจจุบันเสา
คางไมหายากและมีราคาสูง ทําใหเกษตรกรหันมาใชเสาคอนกรีตสําหรับทําคาง เสาคอนกรีตส่ีเหล่ียมขนาด 
15X15 เซนติเมตร สูง 2.5 เมตร สามารถหาไดงาย แมจะมีขอเสียบางเม่ืออุณหภูมิสูงจะเก็บความรอน ทําให
รากของดีปลีท่ีใชยึดเกาะกับเสาคางคอนกรีตไมสามารถยึดเกาะไดดีเทาคางไม   

การดูแลรักษา  
 - การใหปุยเปนส่ิงจําเปน เนือ่งจากดีปลีเปนพืชหลายปและใหผลผลิตตลอดป  ดังน้ันถามีการ
ใหปุยอยางสมํ่าเสมอดีปลีจะใหผลผลิตสูงตามไปดวย  ปุยท่ีเกษตรกรนยิมใชมีท้ังปุยคอก หรือปุยหมัก 1 
กิโลกรัมตอตนตอป และปุยเคมีสูตร เสมอ หยอดท่ีโคนตน 1 กํามือตอตน 
 - ใหน้ําสมํ่าเสมอ ใชระบบการใหน้ําตามรอง 1 คร้ังตอสัปดาห การใหน้ําไมควรใหแฉะ
จนเกนิไปเพราะจะทําใหเกิดโรคโคนเนาไดงาย 
 - ดีปลีจะออกดอกตลอดป แตจะออกดอกมากในชวงฝน หนาแลงดอกจะเล็ก ดอกจะออกตรง
ขามกับใบบริเวณขอปลองของกิ่งดีปลี 
 - การกําจดัวัชพชื 2 คร้ังตอเดือนในชวงฝนโดยวิธีถางตามแนวรอง 
 - ศัตรูพืชไดแก เพล้ียแปงเกาะชอ การปองกันกําจัดใชเซฟวิน นอกจากนี้มีหอยทากและแมลง
กัดกนิชอดอก 
 - 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 โดยทรงพุมจะ
เจริญเติบโตเต็มท่ีและเร่ิมออกดอก  อายุเกบ็เกี่ยวจากดอกจะเจริญเติบโตเปนผลจนถึงสามารถเก็บเกี่ยวไดใช
เวลาประมาณ 2 เดือน  โดยทัว่ไปจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 3 คร้ังตอป 
 - สวนท่ีใชเปนยา คือ ผลดีปลีแก 
 - ดัชนีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม คือ เก็บเกีย่วในระยะท่ีผลแกจัดเร่ิมมีสีสมแดงเร่ือ ๆแตยังไมสุก  
เนื้อแนนแข็งไมนิ่ม จะเปนระยะท่ีดีปลีมีกล่ินฉุนจัดท่ีสุด  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    อัตรา
แหงของดีปลี 4 กิโลกรัมสด ได 1 กิโลกรัมแหง 
 - เก็บรักษาในภาชนะท่ีสะอาด ระบายอากาศได แหงเยน็และปราศจากแมลงสัตวรบกวน 
ตนทุนและผลตอบแทน 
 - ผลผลิตท่ีไดรับประมาณ 400 กิโลกรัมแหงตอไร ข้ึนกบัการดูแลรักษา 
 - ตนทุนการผลิตดีปลี จะมีตนทุนสูงเนื่องจากเปนการลงทุนระยะยาว ตนทุนคงท่ีท่ีตองจายใน
ปแรก เชน คาคาง คาระบบน้ํา  ตนทุนผันแปรสวนใหญจะเปนคาแรงงานซ่ึงหากใชแรงงานครอบครัวทดแทน
การจางแรงงานก็จะทําใหตนทุนลดลงมาก  ท้ังนี้หากระดับราคาของดีปลีเพิ่มสูง ก็จะมีผลตอบแทนท่ีดี   
 - ราคาดีปลีแหงท่ีเกษตรกรไดรับ 80 บาทตอกิโลกรัมแหง (ราคาสํารวจท่ี จ. กาญจนบุรี 
กรกฎาคม 2553) 
การตลาด 
 - ผูรวบรวมผลผลิตจะ เขามารับซ้ือผลผลิตในพื้นท่ีผลิต เชน ท่ี อ.ทามะกา ผูรวบรวมผลผลิต
จากนครปฐม  และ อ.พระแทนดงรัง จ. กาญจนบุรี  



 - จากการสํารวจรานคาสงสมุนไพร ผลดีปลีแหงเปนสมุนไพรท่ีอยูในกลุมของสมุนไพรท่ีมี
การใชมากอันดับ 1 (เสาวภา พรสิริพงษและวิชิต เปานิล ,2541)  ดีปลีท่ีซ้ือขายกันในตลาดนอกจากผลิตใน
ประเทศแลว  ยังมาจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซียดวย แตไมมีตวัเลขท่ีแนนอน  
 - ผลิตภัณฑจากดีปลี  ผลดีปลีเปนสวนผสมในผลิตภัณฑยาตํารับแพทยแผนโบราณ เชน 
ผลิตภัณฑยาแกกษยัเสนบํารุงธาตุ  ยาขับน้าํคาวปลา  ยาแกไอ  ยาพอกแผล   และเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
ชีวภณัฑสารสกัดธรรมชาติในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 - ราคาดีปลีท่ีตลาดคาสงสมุนไพร  200 - 280  บาทตอกิโลกรัมแหง  สําหรับดีปลีผงประมาณ 
300 บาทตอกิโลกรัมแหง (จากการสํารวจตลาดคาสงสมุนไพร จักรวรรดิ กทม., กรกฎาคม 2553) 
 - คุณภาพผลผลิตดีปลีท่ีตลาดตองการ คือ ผลขนาดใหญ สีน้ําตาลแดง ไมดําคลํ้า  แหงสนิทแต
ไมกรอบเกินไป ไมมีเช้ือราหรือแมลงทําลายหรือติดอยู  และไมมีส่ิงปนปลอมอ่ืน   ปจจุบันการจาํหนายดีปลี
ยังจําหนายคละ ไมมีการจดัช้ันคุณภาพ 
 

        
 

ผลดีปลีท่ีไดคุณภาพ ความยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร สีนํ้าตาลแดง 

       
 

ผลดีปลีแหงท่ีไดคุณภาพ (ซาย) 
ผลท่ีไมสมบูรณ หงิกงอ แตกหัก หรือมีโรคแมลงทําลาย (ขวา) 

 
สารสําคัญออกฤทธ์ิและสรรพคณุ 
 ผลดีปลีแหงประกอบดวยแอลคาลอยด  ช่ือ ไพเพอริน (Piperine)  เหมือนท่ีพบในพริกไทย 
ประมาณรอยละ 4-5  ทําใหมีรสเผ็ดรอน  มีน้ํามันหอมระเหยประมาณรอยละ 1  สารสําคัญดังกลาวทําใหดีปลี
มีสรรพคุณเปนยาชวยยอยอาหาร  รักษาอาการทองอืด  ทองเฟอ  ชวยขับลมและขับน้ําดี  ฯลฯ  
 
 



การใชประโยชน   
 การใชเปนเคร่ืองเทศและอาหาร 
 ดีปลีใชเปนเคร่ืองเทศโดยใชแตงกล่ินผักดองและชวยถนอมอาหารมิใหเกิดการบูด  นิยมใสใน
อาหารทางภาคใต เชน แกงค่ัว แกงเผ็ด เพื่อดับกล่ินคาวของเนื้อสัตวในอาหาร กล่ินฉุนและรสเผ็ดชวยกระตุน
ใหน้ําลายไหลออกมามากและทําใหเกิดการชาในปาก  ผลดีปลีแหงมีกล่ินหอมและรสเผ็ดรอนคลายพริกไทย 
บางคร้ังนํามาปนเปนผงใชแทนพริกไทยดาํ  ดีปลีเผ็ดรอนมากกวาพริกไทย แตมีปริมาณของ Piperine และ 
น้ํามันหอมระเหยนอยกวา 

 การใชประโยชนทางยา 
 ผลดีปลีแกจัดมีรสเผ็ดรอน ขม ใชบํารุงธาตุ ขับลม แกจกุเสียด ขับเสมหะ แกหดื ใชปรุงเปนยา
ทาภายนอกบรรเทาปวดท่ีกลามเนื้อและใหเลือดมาหลอเล้ียงบริเวณท่ีปวดไดดยีิ่งข้ึน  
 ดีปลีประจําปถวีธาตุ  เคร่ืองยาท่ีเรียก ดีปลี โบราณจัดเปนยาประจําธาตุดิน  ดีปลีเปนตัวยาตัว
หนึ่งในตํารับยา ท่ีเรียกวา ตรีกูฏ ซ่ึงประกอบดวยสมุนไพร 3 ชนิด คือ พริกไทย ดีปลี และขิงแหง คําวาตรีกุฏ
ในภาษาสันสกฤตมีความหมายวา ส่ิงท่ีมีรสเผ็ดรอนสามชนิด ซ่ึงก็คือ ตัวยาสามตัวในตํารับนั่นเอง   ยาตํารับนี้
มีสรรพคุณชวยบํารุงไฟธาตุ หรือชวยทําใหระบบยอยอาหารทํางานไดดข้ึีน ท้ังยังชวยยอยสลาย สารอาหาร
ตกคางท่ีรางกายยอยสลาย และดูดซึมไมได แลวไปสะสมอยูตามสวนตางๆ ของรางกาย  ซ่ึงจะกลายเปนบอ
เกิดของความเจ็บปวยได หากสารอาหารตกคางท่ีวานี้ สะสมในรางกายมากๆ ยาตรีกฏมีสรรพคุณชวยยอย
สารอาหารตกคางท่ีวานี้ได แถมยังชวยใหรางกายดดูซึมอาหารรวมท้ังยาท่ีเรากินเขาไปไดดีข้ึน   นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดดีปลีเปนสมุนไพรหน่ึงในงานสาธารณสุขมูลฐาน (จากจาํนวน 61 ชนิด) รักษา
อาการไอ ระคายคอจากเสมหะ และอาการทองอืด 
 ตํารับยา 
 -  ใชผลท่ีโตเต็มท่ีแตยังไมสุกตากแหง  มีรสเผ็ดรอน  ขม  ปรา  1 ผล  ฝนกับนํ้ามะนาวใสเกลือ  
กวาดคอวันละ  2  คร้ัง  เชา – เย็น  หรือจิบบอยๆ  สําหรับรักษาอาการไอ  ระคายคอจากเสมหะ 
 -  ใชผลโตเต็มท่ีแหง  10-12  ผล  เติมน้ํา  2  ถวยแกว  ตม  10-15  นาที  ดื่มวันละ  3  คร้ัง  หลัง
อาหาร  สําหรับรักษาอาการทองอืด ทองเฟอ  แนนจุกเสียด 
 - ใชดอกดีปลีลางใหสะอาด ตําหยาบๆคร่ึงแกว ตมกับน้ํา 4 แกว ตมจนเหลือน้ํา 1 แกว กรอง
เอาแตน้ํา  กินวันละ 2 คร้ัง ขณะทองวาง ชวยแกไขเร้ือรัง  และลดอาการมามโต 
 - ใชดอกดีปลี 20 กรัม ตมกับนม 200 ซีซี และนํ้า 800 ซีซี ตมใหเหลือ 200 ซีซี จากนั้นกรองเอา
กากท้ิง เม่ือเยน็แลวกินรวมกับน้ําผ้ึง จะชวยบรรเทาอาการโรคหัวใจ แกไอ  
 - ผงดีปลีและผงสมอไทยอยางละ 5 กรัม ผสมเขาดวยกัน กนิกับน้ําอุน 1 แกว วนัละ 2 คร้ัง ชวย
ลดอาการเสียงแหง 
 การใชดีปลีมีขอควรระวัง  คือ  ไมควรใชในหญิงต้ังครรภเนื่องจากไดมีการทดลองใน
สัตวทดลองพบวาสามารถทําใหสัตวทดลองแทงได 
  

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


 การใชประโยชนในการปองกันกําจัดศัตรูพชื 
 -นําผลดีปลี 450 กรัม ไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  แชในแอลกอฮอล 1500 ซีซี  ท้ิงคาง
ไว 1 คืน  กรองเอาแตน้ํา  ฉีดพนกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บขาว 
 
 ดีปลีเปนสมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีมีศักยภาพและโอกาสไมนอยในการผลิตเปนการคา รวมท้ัง
สามารถเปนพชืทางเลือก หรือพืชเสริมรายได ท่ีนาสนใจ  

  ดีปลี ..มีดี.. จริง ๆ นะ      
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