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1. ชื่อสมุนไพร ชาพลู (CHA PHLU)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Piper sarmentosum Roxb.     ชื่อวงศ Piperaceae
3. ชื่ออื่น  ชะพลู (ภาคกลาง), นมวา (ภาคใต), ผักปูนา ผักพลุนก พลูลิง (ภาคเหนือ), เยเทย (กะเหร่ียง-แมฮองสอน), 
    Betel, Vietnamese pepper
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  เปนไมเถาเลื้อย มีขอและปลองชัดเจน มีใบเขียวตลอดป ลำตนสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร
  ใบ ใบเล็กมีขนาดยาว 3-4 เซนติเมตร กวาง 2-3 เซนติเมตร ใบใหญมีขนาดกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร กานใบ
ยาว 1-5 เซนติเมตร ทุกสวนมีกลิ่นหอมเฉพาะ มีรสเผ็ดเล็กนอย 
  ดอก มีขนาดเล็ก สีขาว เปนชอ ไมมีกาน 
  ผล รูปกลม เมื่อสุกมีสีออกแดงเล็กนอย
5. สวนที่ใชทำยา 
  รากชาพลู
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  แกคูเสมหะ ขับเสมหะใหตก ทำใหเสมหะแหง ขับลมในลำไส บำรุงธาตุ
7. รายงานการวิจัย
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดรากชาพลูดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตานอักเสบ แกปวด และแกไขในหนูแรต 
สารสกัดเอทานอลรอยละ 95 ของรากชาพลู แสดงฤทธ์ิยับย้ังเช้ืออหิวาตกโรค (Vibrio cholera) โดยมีคาความเขมขนต่ำสุดท่ียับย้ังเช้ือ
อยูในชวง 0.625-5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

ชาพลู 
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8. สารสำคัญ
  รากชาพลูมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบดวย 2,4,5-ไทรเมทอกซี-1-โพรพีนิลเบนซีน (2,4,5-trimethoxy-1-
propenylbenzene) ซิส-แครีโอฟลลีน (cis-caryophyllene) 1,2-ไดเมทอกซี-4-(1-โพรพีนิล)-เบนซีน [(1,2-dimethoxy-
4-(1-propenyl)-benzene] อะซาโรน (asarone) เปนตน นอกจากน้ี ยังมีสารกลุมไพรโรลิดีนเอไมด (pyrrolidine amides) 
กลุมแอโรแมติกแอลคีน (aromatic alkenes) กลุมแอลคาลอยด (alkaloids) เชน ซารเมนทีน (sarmentine) ซารเมนโทซีน 
(sarmentosine) เพลลิโทรีน (pellitorine) และพิพลารทีน (piplartine) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนและกึ่งรอนในประเทศไทยพบทั่วไปตามชายปาหรือปาเสื่อมโทรม 
ปลูกไดในทุกภาค ในตางประเทศพบที่อินเดีย จีน ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่  ตามสวนผลไม สวนปาละเมาะ ที่ราบลุมริมน้ำ
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ 
  โดยการแยกหนอ การแยกหนอปลูกได 2 วิธี 
  1) โดยการแยกหนอปลูกในถุงเพาะกลากอน โดยผสมดินและปุยคอกใสถุงเพาะกลาและนำหนอชาพลู ประมาณ 
2 ตน ใสในถุงเพาะกลา แลวตัดใบออกนำใบไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุม 3 – 4 สัปดาห ชาพลูจะแตกใบใหม
  2) โดยการแยกหนอปลูกลงแปลง แตตองทำในฤดูฝนจะไดผลดี
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดตลอด ปลูกในฤดูฝนจะไดผลดี
  - การเตรียมดิน ดวยการขุดหลุมกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร ควรใชปุยคอก หรือ
ปุยหมักรองกนหลุม
  - วิธีการปลูก จะปลูกได 2 วิธีดวยกัน
  1) จะนำตนชาพลูที่เพาะชำอายุประมาณ 6 เดือน มีรากที่แข็งแรง ปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบดินใหเรียบรอย 
ไมตองพูนดินมาก
  2) นำตนชาพลูขุดมาตัดใบออกแลวปลูกลงหลุม กลบดินใหแนน รดน้ำใหชุมชื่นอยูเสมอ สวนมากจะนิยมทำ
ในฤดูฝน
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย จะใสปุยเมื่อรองกนหลุมแลวในครั้งแรก เมื่อปลูกชาพลูไดประมาณ 3 เดือน ใหใสปุยวิทยาศาสตร 15-15-15 
จำนวน คร่ึงชอนโตะตอ 1 ตน แลวพรวนดินรดน้ำใหชุมช่ืน และจะใสอีกทุก ๆ 3 เดือน หรือใสสลับกับปุยชีวภาพก็ได
  - การใหน้ำ ตองใหน้ำชุมชื้นอยูเสมอ แตถาฝนตกอาจงดน้ำบางตามความเหมาะสม
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการใสปุย จะทำทุก ๆ 3 เดือน
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ชาพลูอาจจะมีแมลงกัดกินใบบาง อาจฉีดสารสะเดายาฆาแมลงบาง หรืออาจใช
สารเคมี เชน สารจำพวก เซฟวิน S85 
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการขุดชาพลูทั้งตนทั้งรากแลว ตัดใบท้ิงรดน้ำใหสะอาด
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว เม่ือไดตนและรากชาพลูมาแลว สับเปนทอนส้ัน ๆ ประมาณ 4 – 5 น้ิว และนำไปตากแดด 
4 – 5 แดด แลวนำไปอบจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดรากชาพลูแหงแลว นำบรรจุถุงสงจำหนายตอไป หรือเก็บใสถุงมัดปากใหแนน 
และควรเก็บในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  รากชาพลูสด ราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท
  รากชาพลูแหง ราคากิโลกรัมละ 50 -100 บาท


