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1. ชื่อสมุนไพร ดีปลี (DIPLI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Piper retrofractum Vahl     ชื่อวงศ Piperaceae
3. ชื่ออื่น  ดีปลีเชือก, Javanese peper, Balinese peper
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถาอายุหลายป มักเลื้อยพันไมอื่น ลำตนรูปทรงกระบอก อวบ เกลี้ยง มีขอปองออกเปนชวง ๆ อาจมีรากออกตามขอ
สำหรับยึดเกาะ ทั้งตนมีกลิ่น 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ กวาง 3-6.8 เซนติเมตร ยาว 9–13.5 เซนติเมตร ใบใกลโคนตนรูปไขหรือรูปใบหอก โคนรูปหัวใจ 
ใบถัดขึ้นมาถึงปลายยอดรูปไขแกมรูปขอบขนานถึงรูปขอบขนาน โคนเบี้ยว มน รูปหัวใจ หรือรูปลิ่ม ปลายแหลมหรือเรียวแหลม 
ขอบเรียบ เสนใบมี 3-6 คู ผิวใบเกล้ียงทั้งสองดาน กานใบใกลโคนตน กานใบท่ีอยูเหนอืขึ้นมาสั้นกวา หูใบบางเปนเยื่อ รูปใบหอก ยาว 
ปลายมน หอตาไว หลุดรวงงาย 
  ดอก ออกเปนชอแบบชอเชิงลด ตั้งขึ้นหรือกางออก มีชอดอกเพศผูและชอดอกสมบูรณเพศ ใบประดับรูปไขกวางแกมรูปไข 
ชอดอกเพศผู สีขาวถึงสีขาวอมสีเหลือง กานชอยาว ดอกไมมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีเกสรเพศผู 2-3 อัน ชอดอกเพศเมียมีรังไข
คอนขางกลม ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก ปลายมน ติดทน 
  ผล เปนชออวบ รูปทรงกระบอก ปลายมน ผลยอยแบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลมกวาง อัดกันแนน ยอดเกสรเพศเมีย
ติดทนที่ปลายผล เมื่อออนแข็ง สีเขียวเขม แกจัดสีสมแดง เมื่อสุกนิ่ม สีแดงเขม 
  เมล็ด เสนผานศูนยกลาง 2-2.5 มิลลิเมตร 
5. สวนที่ใชทำยา
  ชอผลแหง สีน้ำตาลอมแดง รูปกรวยแกมรูปทรงกระบอก ผิวคอนขางขรุขระ 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาดีปลีมีรสเผ็ดรอนขม สรรพคุณแกปถวีธาตุพิการ แกทองรวง ขับลมในลำไส แกหืดไอ แกลมวิงเวียน 
และชวยเจริญอาหาร 

ดีปลี 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกพบวาสารสกัดดีปลีมีฤทธิ์กระตุนกลามเนื้อเรียบ ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิด ฤทธิ์ตานเชื้อราบางชนิด นอกจากนั้น สารหลายชนิดในดีปลียังแสดงฤทธิ์ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
(gastroprotective) ไดในระดับปานกลาง
8. สารสำคัญ
  ดีปลีมีองคประกอบเคมีเปนน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) และแอลคาลอยด (alkaloids) หลายชนิด เชน พิเพอรีน 
(piperine) พิเพอรานีน (piperanine) พิเพอรโนนาลีน (pipernonaline) ดีไฮโดรพิเพอรโนนาลีน (dehydropipernonaline) 
พิเพอรลองกูมินีน (piperlonguminine) เมทิลพิเพอเรต (methylpiperate) และเซซามิน (sesamin) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุตั้งแตประเทศอินเดีย พมา ไทย ลาว และกัมพูชา ถึงเกาะชวา เกาะสุมาตรา 
ในประเทศอินโดนีเซีย  
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ฝนตกชุก อากาศรอนชื้น
  - ภาค   ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง
  - จังหวัด   ระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี
11. การคดัเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการปกชำ โดยการตัดยอดดีปลียาว 7 – 8 นิ้ว ปกลงในถุงเพาะชำที่มีดินผสมขี้เถาแกลบเอาไว
ในเรือนเพาะชำ หรือตูอบความช้ืน หรือแปลงพนหมอกประมาณ 3 – 4 สัปดาห ดีปลีจะแตกเปนตนใหม
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูเสมอ
  - การเตรียมดิน เหมือนการปลูกพริกไทย โดยการขุดหลุมปกเสาปูน หรือเสาไมหางกันประมาณ 3 เมตร 
โดยใหมีแถวในแนวเดียวกัน พรวนดินโคนเสากวางประมาณ 1 เมตร จากโคนเสาเปนรัศมีวงกลม หวานปุยคอก หรือปุยหมัก
ใหทั่วแปลงคลุกเคลากับดิน (ควรใชเสาปูนขนาด 3 – 4 นิ้ว)
  - วิธีการปลูก เมื ่อไดตนกลาดีปลีแหง นำมาปลูกรอบโคนเสาปูนที่เตรียมไวประมาณ 3 – 4 ตน กลบดิน
ใหเรียบรอย ผูกเชือกตนกับเสาปูนคลุมดวยฟาง หรือหญาแหง รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา    
  - การใหปุ ย ควรใหหลังจากปลูกได 3 เดือน พรอมกับการพรวนดิน ใหใสปุ ยคอก หรือปุ ยวิทยาศาสตร 
สูตร 15-15-15 ควรใหทุก ๆ 3 เดือน
  - การใหน้ำ ควรใหระบบสปริงเกอร เพราะดีปลีชอบน้ำใหชุมชื้นอยูตลอดเวลา
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  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุยประมาณ 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ในระยะแรกคงฉีดพนสารฆาแมลงกัดกินใบ และเถาใชสารจำพวกมาลาไธออน 
เซฟวิน S85 ก็ได แตพอดีปลีใหผลผลิตแลว ควรใชสารสะเดา หรือสารชีวภาพฉีดพน เพื่อไมใหมีสารตกคาง
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวไดทุกฤดู แตดีปลีจะเร่ิมเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 1 – 3 ป ขึ้นไป
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการใชบันไดเก็บผลที่แกจัด และเริ่มจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีแดง โดยการใชแรงงานคนเก็บ 
เพื่อรวบรวมนำสงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดดีปลีสดนำมาลางน้ำใหสะอาด แลวนำไปตากแดด 7 – 10 วัน จนแหง แลวนำไป
อบอีกครั้งจนแหงสนิท 
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดดีปลีแหงมาแลว บรรจุสงจำหนายตอไป ถาจะเก็บควรเก็บไวในกระสอบโปรง ๆ 
หรือถุงปุยสะอาด และเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  ผลดีปลีแหง ราคากิโลรัมละ 90-200 บาท


