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1. ชื่อสมุนไพร พิกุล (PIKUN)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Mimusops elengi L.     ชื่อวงศ Sapotaceae 
3. ชื่ออื่น  แกว (ภาคเหนือ, เลย), ซางดง (ลำปาง), พิกุลเขา พิกุลเถ่ือน พิกุลปา, Bullet wood, Spanish cherry 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตน สูง 8–15 เมตร ทรงพุมกลม แนนทึบ เปลือกตนสีน้ำตาลอมเทา แตกก่ิงจำนวนมาก 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข รูปรี หรือรูปขอบขนาน กวาง 2-6 เซนติเมตร ยาว 7–15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน 
ขอบเปนคลื่นเล็กนอย 
  ดอก เปนดอกเด่ียว หรือออกเปนกระจุกตามซอกใบหรือปลายก่ิง สีขาวนวลถึงสีเหลืองออน กล่ินหอมเย็น เม่ือโรยจะเปล่ียน
เปนสีเหลืองอมสีน้ำตาล กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกัน มี 2 ช้ัน ช้ันละ 4 กลีบ เรียงซอนสลับกัน สีน้ำตาล มีขน ช้ันในขนาดเล็กกวา สีออนกวา
มีขน กลีบดอกโคนเช่ือมติดกันมี 2 ชั้น ชั้นนอก 8 กลีบ ชั้นใน 16 กลีบ สขีาวนวลถึงสีเหลืองออน 
  ผล แบบผลมีเนื้อเมล็ดเดียว แตอาจพบมี 2 เมล็ดได รูปคลายรูปไข กวาง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อออน
สีเขียว มีขนสั้นนุมปกคลุม สุกสีแดงหรือสีแดงอมสีสม เนื้อในสีเหลืองอมสีสม รสหวานอมฝาด
  เมล็ด รูปรี แบน กวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร หนา 3-5 มิลลิเมตร สีดำ แข็ง ผิวเปนมันวาว 
5. สวนที่ใชทำยา
  ดอกบานแหงทั้งดอก
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา พิกุลมีรสหอมเย็น สรรพคุณบำรุงหัวใจ แกไขจับ แกไขหมดสติ แกไขเพอคลั่ง แกออนเพลีย แกลม 
แกโลหิต แกเสมหะ แกรอนใน แกปวดหัว แกเจ็บคอ
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  รายงานการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดดอกพิกุลมีฤทธ์ิขับปสสาวะในสุนัข โดยออกฤทธ์ิตอเน้ือเย่ือพาเรนไคมาของไต 
(renal parenchyma) คลายกับยาขับปสสาวะชนิดอ่ืน เชน อะเซตะโซลาไมด (acetazolamide) และฟวโรซีไมด (furosemide) 
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8. สารสำคัญ
  พิกุลมีน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) ประกอบดวย ฟนิลเอทิลแอลกอฮอล (phenylethyl alcohol) ยูจีนอล (eugenol) 
เมทิลซินนาเมต (methyl cinnamate) 2-ฟนิลเอทิลเบนโซเอท (2-phenylethybenzoate) ไทรโคเซน (tricosane) 2,6,10,15-
เททระเมทิล เฮบตาเดคเคน (2,6,10,15-tetramethyl heptadecane) เพนทะไทรอะคอนเทน (pentatriacontane) เฮบทะโคเซน 
(heptacosane) และไทรอะคอนเทน (triacontane)
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้เปนพืชประจำถิ่นของประเทศอินเดีย ศรีลังกา และคาบสมุทรมลายู ปจจุบันมักปลูกเปนไมประดับท่ัวไป 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่สวนทั่วไป สวนปา สวนผลไมทั่วไป ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นเมืองทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  ไมใชทำเปนอาหาร (แตผลสุกรับประทานได)
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด พิกุลจะมีผลคลายละมุดแตเล็กกวาขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกจะมีสีสม เราจะนำผล
ไปแชน้ำใหเนาแลวลางเอาแตเมล็ดออกมาเพาะลงถุงเพาะชำไดเลย โดยการผสมกับปุยคอกและมะพราวสับและนำเมล็ดพิกุลกดลงไป
กลางถุง ถุงละ 1 เมล็ด ประมาณ 20 – 30 วัน พิกุลจะงอกเปนตนออน พอสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ลงปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน ปลูกโดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก 
หรือปุยหมัก ระหวางหลุมประมาณ 4 – 5 เมตร
  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาอายุประมาณ 6 – 12 เดือน พรอมที่จะลงปลูกได นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว โดยการปลูก
แลวกลบดินพูนโคน ปกไมชวยพยุงตนแลวผูกเชือกใหเรียบรอย นำฟาง หรือหญาแหงปกโคนตน แลวรดน้ำใหชุม
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ใสปุยเมื่อปลูกรองกนหลุมไปแลว จะใสอีกครั้งเมื่อพิกุลอายุ 6 เดือน หลังจากปลูก หรือใสปุยปละ 2 ครั้ง 
พรอมการพรวนดินและกำจัดวัชพืช  
  - การใหน้ำ พิกุลเปนพืชทนแลงพอสมควร ควรใหน้ำระยะแรก ถาเปนฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืช ทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู พิกุลไมคอยมีโรคและแมลงศัตรูพืช
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - วิธีการเก็บเกี่ยว พิกุลจะออกดอกเมื่ออายุ 4 – 5 ป หลังจากดอกบาน 1-2 วัน ดอกจะรวงหลน เมื่อจะเก็บเกี่ยวตอง
เอาผาใบ หรือแสลนพลาสติกไปรองที่โคนตน
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว หลังจากไดดอกพิกุลมาแลว นำมาคัดเอาเศษใบไมกิ่งไมออก และนำไปตากแดด 4 – 5 วัน 
ดอกพิกุลจะแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดพิกุลแหงมาแลว บรรจุใสถุงพลาสติกมัดปากใหแนนแลวสงจำหนายตอไป หรือ
เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย 
  ดอกพิกุลแหง ราคากิโลกรัมละ 180-300 บาท

      


