เอกสารแนบ 4

แบบจัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชท้องถิ่น
1. ชื่อพืช/ชื่อสามัญ มะพร้าว (coconut)
2. ชื่อวิทยาศาสตร์
Cocos nucifera L. var. nucifra
3. ชื่อเรียกในท้องถิ่น มะพร้าวทับสะแก
4. ชนิดพืช
ไม้ผล
5. ลักษณะประจาพันธุ์/ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
มะพร้าวทับสะแก มีลักษณะเด่น คือ ผลใหญ่ ทะลายดก เนื้อหนา และมีความมัน มากกว่ามะพร้าว
พั น ธุ์อื่ น เนื่ อ งจากสภาพพื้ น ที่ ป ลู ก มี ล าดเอีย งจากทิ ศ ตะวัน ตก ตามแนวเทื อ กเขาตะนาวศรีล าดลงสู่ ทิ ศ
ตะวันออกทะเลอ่าวไทย ดิน เป็นดินร่วนปนทราย ดินมีการปะป่นของเกลือ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทะเล
ไม้ต้น สูง 20-30 เมตร ลาต้นกลม ตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้าน เปลือกต้นแข็ง สีเทา ขรุขระ มีรอยแผลใบ
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ กว้าง 3.5- ซม. ยาว 80-120 ซม. โคนใบและปลาย
ใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวแก่เป็นมัน โคนก้านใบใหญ่แผ่เป็นกาบหุ้มลาต้น ดอก ออกเป็นช่อ
แขนงตามซอกใบ ดอกเล็ก กลีบดอกที่ลดรูปมี 4-6 อัน ในช่อหนึ่งมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมีย ดอกเพศผู้อยู่
ปลายช่อ ดอกเพศเมียอยู่บริเวณโคนช่อดอก ไม่มีก้านดอก ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอแก่
เป็นสีน้าตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลสีขาวนุ่ม ข้างในมีน้าใส
ส่วนที่ใช้ :
เปลือกผล - ผลแก่ปอกเปลือกตากแห้งเก็บไว้ใช้
กะลา - ตากแห้ ง หรือเผาเป็ น ถ่าน บดเป็นผงเก็บไว้ ใช้ โดยเผากะลาให้ ลุ กโชน เอากะละมัง หรือ
กระทะเหล็กครอบไม่ให้อากาศเข้าได้ จนไฟดับหมดแล้วปล่ อยไว้ให้เย็น เปิดภาชนะเหล็กที่ครอบไว้ออก จะได้
ถ่านจากกะลามะพร้าว นาไปบดเป็นผง เก็บไว้ในขวดปิดสนิท เก็บไว้ใช้ และที่ก้นภาชนะเหล็กมีน้ามันเหนียวสี
น้าตาล ขูดเก็บไว้ใช้ เป็นยาทาแก้กลากเกลื้อนได้ดี
เนื้อมะพร้าว - เนื้อมะพร้าว (ติดกับกะลา) มีสีขาว ใช้สด หรือหั่ นฝอย ใส่น้าเคี่ยว เอาน้ามันมะพร้าว
เก็บไว้ใช้ หรือตากแห้ง บีบและเคี่ยวเอาน้ามันเก็บไว้ใช้ น้ามันใหม่ๆ จะมีกลิ่นหอม น้ามันมะพร้าวในที่อุ่นจะ
เหลวใส ในที่เย็นจะข้นขาวคล้ายเนยแข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว
น้า - น้ามะพร้าว อ่อน และน้ามะพร้าวแก่ใช้สด
ราก - ใช้สด เก็บได้ตลอดปี
ดอก - ใช้สด
เปลือกต้น - ใช้สด เก็บได้ตลอดปี
สารสีน้าตาล - ที่ออกมาย้อยแข็งอยู่ใต้ใบ เก็บไว้ใช้
6. ถิ่นกาเนิด ประเทศไทย
7. แหล่งปลูก - ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ฯลฯ
- ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ระยอง ฯลฯ
- ภาคตะวันตก : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฯลฯ

8. การปลูก/ การดูแลรักษา
การเตรียมหลุมปลูก
ควรเตรียมหลุมในฤดูแล้ง ขุดหลุมขนาด 50 X 50 X 50 ซม. แยกดินส่วนบนไว้ต่างหาก ตากหลุม
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ถ้ามีปลวกให้เผาเศษไม้ใบไม้แห้งหรือขยะในหลุม อาจจะใช้ยากันปลวกโรยก้นหลุมแทน
การเผาก็ได้ ถ้าปลูกมะพร้าวในพื้นที่แห้งแล้ง หรือดินที่ปลูกเป็นทรายจัดให้ใช้กาบมะพร้าวรองก้นหลุมโดยวาง
กาบมะพร้าวให้ด้านที่มีเส้นใยหงายขึ้นด้านบน วางซ้อนกัน 2-3 ชั้น เพื่อช่วยเก็บความชื้นในดิน ถ้าไม่มีกาบ
มะพร้าวจะใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ฯลฯ แทนก็ได้ใส่ดินบนที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใน
อัตรา 1:7 รองก้ น หลุ ม ส่ ว นดิน ล่ างผสมด้ว ยปุ๋ย ฟอสเฟตหลุ มละครึ่งกิ โลกรัม (ประมาณ 2 กระป๋ องนม)
เอาดินใส่ลงในหลุมให้เต็ม ทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก
วิธีการปลูก
ควรปลูกในฤดูฝน ขุดดินบนหลุมปลูกที่เตรียมไว้ ให้เป็นหลุมเล็กๆ ขนาดเท่าผลมะพร้าว เลือกหน่อ
ที่คัดเลือกแล้วมาตัดรากที่หักช้าออก ใช้ปูนขาวหรือยากันราทาตรงรอยตัดวางหน่อลงในหลุม ให้หน่อตั้งตรง
ตัดหน่อไปในทิศทางเดียวกัน กลบดินอย่างน้อย 2/3 ของผล เพื่อให้พอดีมิดผลมะพร้าว แต่ระวังอย่าให้ดิน
ทับโคนหน่อ เพราะจะทาให้หน่อถูกรัด ต้นจะโตช้า แต่เมื่อมะพร้าวโตขึ้นก็ควรจะกลบดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกัน
โคนลอย ปักไม้เป็นหลักผูกยึดกับต้นให้แน่น เพื่อป้องกันลมโยก เหยียบดินรอบโคนหน่อให้แน่น ควรทาร่มให้
ในระยะแรก เพื่อลดอัตราการตายเนื่องจากถูกแดดจัดเกินไป ในบริเวณที่ปลูกถ้ามีสัตว์เลี้ยง ให้ทารั้วป้องกัน
สัตว์มาทาลาย
การให้น้า
การปลูกมะพร้าวนั้นอาศัยวิธีการให้น้าแบบอาศัยธรรมชาติ คือ ปลูกในฤดูฝน รอน้าจากธรรมชาติ
คือน้าฝน แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หากเกิดภาวะฝนแล้ง ก็มีผลกระทบกับมะพร้าวเช่นกัน ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่
มักจะปลูกมะพร้าวด้วยวิธียกร่อง เพื่อให้มะพร้าวได้รับน้าตลอดทั้งปี ที่สาคัญ ต้องดูแลดินให้ชุ่มชื้นสม่าเสมอ
โดยเฉพาะในช่วง 1-3 เดือนแรก และวิธีดูแลดินให้ มีความอุดมสมบูรณ์ ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการดูแล
มะพร้าว
การให้ปุ๋ยเคมี
มะพร้าวอายุ 1 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17-2 จานวน 1 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี
แมกนีเซียมซัลเฟต 200 กรัม ต่อต้น ต่อปี ( ยังไม่ใส่โดโลไมท์ )
มะพร้าวอายุ 2 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17-2 จานวน 2 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี
แมกนีเซียมซัลเฟต 200 กรัม ต่อต้น ต่อปี, โดโลไมท์ 2 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี
มะพร้าวอายุ 3 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17-2 จานวน 3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี
แมกนีเซียมซัลเฟต 300 กรัม ต่อต้น ต่อปี โดโลไมท์ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี
มะพร้าวอายุ 4 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17-2 จานวน 4 กิโลกรัม ต่อต้น
ต่อปี แมกนีเซียมซัลเฟต 500 กรัม ต่อต้น ต่อปี โดโลไมท์ 4 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี

ส าหรับ ปุ๋ ย แมกนี เซีย มซั ล เฟต และหิ นปู นโดโลไมท์ ให้ เลื อกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งถ้าใช้หิ น ปู น
โดโลไมท์แนะนาให้หว่านก่อนให้ปุ๋ยอย่างอื่น อย่างน้อย 1 เดือน หรืออาจเสริมการใส่กรีเซอร์ไรด์ หรื อ เกลือ
แกงให้มะพร้าว 1 กิโลกรัมต่อต้น ต่อปี เพื่อเพิ่มธาตุคลอไรด์ ช่วยให้มะพร้าวติดผลและมีเนื้อหนา ทั้งนี้การให้
ปุ๋ยให้กับมะพร้าวขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ดินด้วยซึ่งจะช่วยให้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ
การให้ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง แล้วทาการไถกลบ หรือใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์ใน
สวนมะพร้าวก็ได้ ก่อนการให้ ปุ๋ ย ทุกครั้ง ควรถางโคนต้นมะพร้าวให้ เตียน การให้ ปุ๋ ยมูล สั ตว์ หรือปุ๋ยคอก
นอกจากจะท าตามวิธี การในภาพตั ว อย่ างแล้ ว ยังมี อี ก 2 วิธี คื อ ขุ ด รางรอบต้ น กว้าง 12 เซนติ เมตร
ลึก 10-15 เซนติเมตร ระยะห่างจากโคนต้น 1 ถึง 1.80 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกลงในรางแล้วกลบดิน หรือ ขุดหลุม
ขนาด 30x30x30เซนติเมตร ห่างจากโคนต้น 1.50 ถึง 2 เมตร ต้นละ 3 หลุม ใส่ปุ๋ยลงในหลุมแล้วกลบดิน
โดยหลุมที่ใส่จะต้องเปลี่ยนทุกปีจนกระทั่งวนรอบต้น
9. การจดทะเบียน GI 10. การใช้ประโยชน์
เปลือกผล - รสฝาดขม สุขุม ใช้ห้ามเลือด แก้ปวด เลือดกาเดาออก โรคกระเพาะ และแก้อาเจียน
กะลา - แก้ปวดเอ็น ปวดกระดูก
ถ่านจากกะลา - รับประทานแก้ท้องเสีย และดูดสารพิษต่างๆ
น้ามันที่ได้จากการเผากะลา - ใช้ทา บาดแผล และโรคผิวหนัง แก้กลาก อุดฟัน แก้ปวดฟัน
เนื้อมะพร้าว - รสชุ่ม สุขุม ไม่มีพิษ รับประทานบารุงกาลัง ขับพยาธิ
น้ามันจากเนื้อมะพร้าว - ใช้ทาแก้กลาก และบาดแผลที่เกิดจากความเย็นจัด หรือถูกความร้อน และ
ใช้ผสมทาแก้โรคผิวหนังต่างๆ นอกจากที่ยังใช้เป็นอาหาร ทาแก้ผิวหนัง แห้ง แตกเป็นขุย และชนิดที่บริสุทธิ์
มากๆ ใช้เป็นตัวทาลายในยาฉีดได้
น้ามะพร้าว - รสชุ่ม หวานสุขมุ ไม่มีพิษ แก้กระหาย ทาให้จิตใจชุ่มชื่น แก้พิษ อาเจียนเป็นเลือด
ท้องเสีย บวมน้า ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว ในยามจาเป็น น้ามะพร้าวอ่อนอายุประมาณ 7 เดือน อาจใช้ฉีดเข้าเส้น
เลือดแก้ภาวการณ์เสียน้าได้
ราก - รสฝาด หวาน ใช้ขับปัสสาวะ และแก้ท้องเสีย ต้มน้าอมแก้ปากเจ็บ
เปลือกต้น - เผาเป็นเถ้า ใช้ทาแก้หิด และสีฟันแก้ปวดฟัน
สารสีน้าตาล - ไหลออกมาแข็งตัวที่ใต้ใบ ใช้ห้ามเลือดได้ดี
11. เอกสารอ้างอิง
http://www.oae.go.th/fruits/index.php/maintenance/102-production/plant/95coconutcared?showall=1&limitstart=
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_10_6.htm
http://www.m-group.in.th/article/
http://www.bigfarm.doae.go.th/

12. ภาพประกอบ
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แบบจัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชท้องถิ่น
1. ชื่อพืช/ชื่อสามัญ ดีปลี (Long pepper, Indian long pepper, Javanese long pepper)
2. ชื่อวิทยาศาสตร์
Piper retrofractum Vahl
3. ชื่อเรียกในท้องถิ่น ดีปลีเชือก (ภาคใต้), ปานนุ ประดงข้อ (ภาคกลาง), พิษพญาไฟ ปีกผัวะ
4. ชนิดพืช
สมุนไพร
5. ลักษณะประจาพันธุ์/ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้นดีปลี มีถิ่นกาเนิดที่เกาะโมลัคคาส (Moluccas) ในมหาสมุทรอินเดีย แต่ได้มีการนามาปลูกและ
แพร่กระจายในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเป็นไม้เถามีรากฝอยออกบริเวณข้อเพื่อใช้ยึดเกาะ
และเลื้ อ ยพั น เถาค่ อ นข้ างเหนี ย วและแข็ ง มี ข้ อ นู น แตกกิ่ ง ก้ า นสาขามาก เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ในที่ ชุ่ ม ชื้ น
มีแสงแดดราไร
ใบดีปลี มีใบเป็น ใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปไข่แกมขอบขนาน ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบแหลม
โคนใบมน ขอบใบเรี ย บเป็ น คลื่ น เล็ ก น้ อ ย ใบกว้า งประมาณ 3-5 เซนติ เมตร และยาวประมาณ 7-10
เซนติเมตร มีเส้นใบออกจากโคนประมาณ 3-5 เส้น ส่วนก้านใบยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร
ดอกดีปลี หรือ ผลดีปลี ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ลักษณะของผลอัดกันแน่นเป็น
ช่อรูปทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าปลายไม่มาก ปลายเล็กมน ผลมีความยาวประมาณ 2.5 -7.5 เซนติเมตร
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตร ผิวของผลค่อนข้างหยาบ และมีเกสรตัวเมียติดอยู่ ผลย่อยมี
เมล็ดเดียว โดยเมล็ดมีขนาดเล็กมาก ลักษณะกลมและแข็ง ผงของผลมีสีน้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ด
ร้อน ขมปร่า นิยมเก็บผลมาใช้เมื่อผลเริ่มเป็นสีน้าตาล แล้วนามาตากแดดให้แห้ง
6. ถิ่นกาเนิด
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
7. แหล่งปลูก
ตาบลบ้านใหม่ ตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วง อาเภอท่ามะกา อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนแหล่งผลิตอื่น ๆ ก็ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จันทบุรี และนครศรีธรรมราช
8.การปลูก/ การดูแลรักษา
การเตรียมดิน : กาจัดวัชพืชและเศษวัสดุ ไถพรวน ตากดินประมาณ 7-15 วัน จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกที่
ย่อย สลายดีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอัตรา 2 ตัน/ไร่ และควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรดด่างของดินให้มี
ค่า 5.5 - 6.5 ph
การเตรียมพันธุ์ : ใช้ยอดแก่ปลูก 3-4 ยอดต่อค้าง ปักชาส่วนยอดให้รากเดินดีก่อน ยอดที่จะนามาชา
ให้ ใช้ย อดกระโดงหรือยอดที่แยกออกด้านข้าง ตัดต่ากว่ายอดลงมา 5 ข้อแล้วเอาดินเหนียวหุ้ ม 2 ข้อล่ าง
เพื่อเพิ่มความชื้นให้แตกรากเร็วขึ้นไม่เช่นนั้นจะเหี่ยวเฉา จากนั้นจึงนายอดไปชาลงในถุงจนกระทั่งแตกรากแล้ว
จึงนาไปปลูก เกษตรกรอาจไม่เพาะชากล้า แต่ใช้วิธีปลูกทันทีก็ได้ โดยตัดยอดดีปลีประมาณ 5 ข้อแล้วนาไป
ปลูกติดกับเสา ค้างเลย 3-5 ค้างต่อเสา ฝังลงดินประมาณ 3 ข้อ นายอดทั้งหมดผูกติดกับเสาค้างเพื่อให้ราก
ยึดเกาะที่เกิดขึ้นใหม่ เกาะติดกับเสาค้าง จากนั้นพรางแสงด้วยทางมะพร้าวประมาณ 2 สัปดาห์ ต้นดีปลีก็
สามารถเจริญเติบโตได้โดย ไม่ต้องพรางแสงอีกต่อไป เมื่อปลูกเสร็จแล้วควรมีการพูนโคนและทาร่ องน้าให้มี
ความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้าไหล ผ่านสะดวก

วิธีก ารปลู ก : ค้างที่ ใช้ป ลู ก ดีป ลี เป็ น ค้ างไม้ ห รือ ค้างปู น เช่น เดี ยวกับ พริกไทย การเตรีย มเสาค้ าง
เกษตรกรทั่วไปนิยมใช้เสาค้างไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร เป็นไม้เนื้อแข็ง มีอายุการใช้งาน
10-20 ปี ซึ่งในอดีตสามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูก การใช้ค้างไม้ต้นดีปลีส ามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี
แต่ปัจจุบันเสา ค้างไม้ หายากและมีราคาสูงทาให้เกษตรกรหันมาใช้เสาคอนกรีตสาหรับทาค้าง เสาคอนกรีต
สี่เหลี่ยมขนาด 15*15 เซนติเมตร สูง 2.5 เมตร สามารถหาได้ง่าย แม้จะมีข้อเสี ยบ้างเมื่ออุณหภูมิสูงจะเก็บ
ความร้อน ทาให้ราก ของดีปลีที่ใช้ยึดเกาะกับเสาค้างคอนกรีตไม่สามารถยึดเกาะได้ดีเท่าค้างไม้ เตรียมค้างไม้
แก่ น หรื อ เสาซี เมนต์ ข นาด ประมาณ 4*4 นิ้ ว ฝั งลงดิ น ให้ สู งพ้ น ดิ น ประมาณ 3-3.5 เมตร ระยะปลู ก
1.20*1.20 เมตร ขุดหลุมขนาด 50*50*50 ซม.ปลูกไม้ค้างยืนต้นหรือปักค้าง ดินที่ใส่หลุมควรเป็นหน้าดิน
ผสมปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วน ปุ๋ย : ดิน ประมาณ 1 : 5 ใช้ยอดพันธุ์ดีปลีค้างละ 2 ยอด ให้อยู่ตรงข้ามกันหรือ
ปลูกด้านใดด้านหนึ่งหลุมละ 2 ยอด เมื่อปลูก เสร็จบังแสงแดดด้วยทางมะพร้าว รดน้าให้ชุ่มสม่าเสมอทุกวัน
มัดยอดให้ติดกับค้างเมื่อยอดดีปลีเจริญขึ้นไปจนกว่า ดีปลีจะขึ้นสุดค้าง ใช้เสาไม้แก่น หรือเสาซีเมนต์ หรือวัตถุ
อื่น ๆ ที่ทนหลายปี ความยาว ของเสา 4 - 5 เมตร ฝังลงดิน 0.5 - 1 เมตร เอาเถาดีปลีที่ชาจนแตกรากใหม่
มี ข้ อ และแตกยอดใหม่ แ ล้ ว เกาะติ ด กั บ ต้ น เสา ในระยะแรกต้ อ งใช้ ล วดหรือ เชื อ กช่ ว ยยึ ด หลวม ๆ ขึ้ น ไป
ตามลาดับ จนกว่าเถาดีปลีจะเกาะต้นเสาได้ดี จึงไม่ต้องใช้เชือกยึดอีก
การบ ารุ งรั ก ษา : ในฤดู ร้ อ นควรให้ น้ าสม่ าเสมอ อย่ า ให้ น้ าขั ง ท่ ว มราก หากรากแช่ น้ าข้ า มคื น
ดีปลีจะตาย ใส่ปุ๋ยบ้างเพื่อให้ต้นแข็งแรงและผลดก
ศัตรูของดีปลี : ได้แก่ เพลี้ยแป้งและมด
9. การจดทะเบียน GI 10. การใช้ประโยชน์
1. ดีปลีมีช่วยรักษาความผิดปกติต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร เช่น ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
แน่น ช่วยบารุงธาตุ ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่มีสาเหตุมาจากปัญหาธาตุไม่ปกติ
2. ดีปลีช่วยให้เจริญอาหาร เนื่องอาหารที่มีส่วนประกอบของดีปลีจะมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย
3. ดีปลีมีฤทธิ์บรรเทาอาการระเคืองในกระเพาะ จึงลดโอกาสการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและโรค
กระเพาะอาหาร
4. ดีปลีมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รวมถึงหลอดลมอักเสบ หืดหอบ ลดเสมหะและ
การระคายคออันเนื่องมาจากเสมหะ
5. ดีปลีสามารถนามาใช้ลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ เจ็บ ปวดบวม และฟกช้าบริเวณผิวหนังได้ โดย
นามาปรุงเป็นยาหรือนาผลมาฝนกับน้าแล้วทาบริเวณที่มีอาการ จะทาให้อาการบรรเทาและเลือดลมไหลเวียน
ได้ดีมากขึ้น
6. ดีปลีมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการท้องร่วง ท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
7. ดีปลีมีฤทธิ์ในการกดระบบประสาทส่วนกลาง จึงช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ทาให้หลับสบายมาก
ขึ้น

8. สรรพคุณของดีปลีช่วยขับประจาเดือน เนื่องจากมีฤทธิ์ทาให้มดลูกบีบตัว จึงเหมาะกับผู้หญิงที่
ประจาเดือนมาไม่ปกติ ปวดประจาเดือน ประจาเดือนมากระปริดกระปรอย
9. ดีปลีมีสรรพคุณช่วยบารุงตับ ลดระดับไขมันและน้าตาลในเส้นเลือด
10. ดีปลีชว่ ยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบและปวดฟัน โดยนาเถาหรือกิ่งมาฝนกับน้าแล้วใส่บริเวณที่
อักเสบหรือปวด
11. ผลแห้งดีปลีนามาประกอบอาหารประเภทผัดเผ็ด แกงคั่ว แกงเผ็ดต่างๆ ได้ กลิ่นและรสของดีปลี
จะช่วยเสริมรสชาติเผ็ดร้อนให้อาหาร ทาให้อาหารอร่อยและมีกลิ่นหอม อีกทั้งยังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์
ในอาหารได้อีกด้วย
12. ผลอ่อนของดีปลีสามารถรับประทานสดได้ รวมทั้งยอดอ่อนสามารถนาไปใส่ในข้าวยาได้
13. ประโยชน์ของดีปลีใช้แทนพริก เพราะนอกจากประกอบอาหารประเภทเผ็ดๆ ทั่วไปแล้ว ผลแห้ง
ดีปลีสามารถนามาตาน้าพริกแทนพริกได้
14. ดีปลีจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ปลูกในเชิงการค้าทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศ นิยม
ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเทศและยาสมุนไพร
15. ดีปลีสามารถนามาบดเป็นผง นามาแต่งกลิ่นผักดอง ใช้ลดกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ และถนอมอาหาร
ไม่ให้บูด
16. น้ามันหอมระเหยจากดีปลีมีฤทธิ์เป็นย่าฆ่าแมลง ฆ่าด้วงบางชนิดที่เป็นศัตรูพืช สามารถนามา
พัฒนาเป็นยากาจัดศัตรูพืชได้
11. เอกสารอ้างอิง
http://sukkaphap-d.com/ดีปลี-สรรพคุณ-ประโยชน์ข/
http://www.เกร็ดความรู้.net/ดีปลี
http://www.disthai.com/16488287/ดีปลี
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=5
http://alangcity.blogspot.com/2013/11/blog-post_7.html
12. ภาพประกอบ

เอกสารแนบ 5
แบบสรุปข้อมูลพันธุ์พืชท้องถิ่น
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

ชนิดพืช

ชื่อพืชสามัญ

1.

ไม้ผล

มะพร้าว

2.

สมุนไพร

ดีปลี

มีตัวอย่างที่สามารถรวบรวมในสวน
รวมพันธุ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
มีแหล่งพันธุ์ที่สามารถนามารวบรวมใน
ศูนย์ได้

สามารถนาตัวอย่างมาจัดแสดงในงานแสดงผลงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ได้

√

√

-

หมายเหตุ 1. ชนิดพืช หมายถึง ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร เป็นต้น
2. สองคอลัมน์ท้ายให้ทาเครื่องหมาย ✓ ถ้ามีตัวอย่าง และ/หรือ สามารถนาตัวอย่างมาจัดแสดงในงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระ
ครบรอบ 50 ปี ได้

