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1. ชื่อสมุนไพร พิลังกาสา (PHILANGKASA)

2. ชื่อวิทยาศาสตร  Ardisia polycephala Wall., Ardisia elliptica Thunb.      ชื่อวงศ Mysinaceae

3. ชื่ออื่น    ผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม เชียงราย), มะจ้ำ ตาไก (ภาคใต), ทุลังกาสา รามใหญ (ชุมพร), ตีนจำ (เลย), 

    Duck’s eyes, seashore Ardisia.

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมหรือไมยืนตน ขนาดเล็ก สูงไดถึง 8 เมตร ลำตนมีเปลือกสีน้ำตาลเขม ผิวเกล้ียงบาง แตกกิ่งกานสาขาไดมาก 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับแบบวนรอบ กานใบเปนสี่เหลี่ยมอวน แผนใบรูปใบหอกยาว ขนาดกวาง 4-8 เซนติเมตร 

ยาว 12-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือโคงมนเล็กนอย โคนสอบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบแกหนา ผิวเรียบและเกลี้ยง ดานบน

สีเขียวสดกวาดานลาง แตอาจมีจุดดำเล็กๆ ประปรายในผิวใบดานลาง 

  ดอก ชอดอกออกเปนชอกระจะหอยลง ดอกยอยเรียงสลับแบบวนรอบชอแนน มีกานดอกยาว 10-15 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง

เรียงชอนกันมีขนละเอียดและมีตอมเปนประปราย กลีบดอกสีชมพู 5 กลีบ รูปไขกวาง ปลายแหลม โคนเรียงชอนกัน เกสรตัวผูสีเหลือง 

อับเรณูแคบยาวมีจุดสีดำท่ีโคน กานเกสรเพศเมียยาวคลายเข็ม  

  ผล คอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-9 มิลลิเมตร เมื่อแกสีแดงและสุกสีดำ มีจุดเล็ก ๆ หนาแนน เนื้อบางภายใน

มีเมล็ด 1 เมล็ด

5. สวนที่ใชทำยา   

  ทั้งตน ดอก ผล เมล็ด

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
    ราก ใชรักษากามโรค หนองใน พอกปดแผล แกพิษงู เปลือกตนและผล ใชรักษาแกไข แกทองเสียตน ใชรักษาโรคเรื้อน 

ใบ ใชรักษาโรคตับพิการ แกไอ แกทองเสีย แกลม ดอก เปนยาฆาเช้ือโรค เมล็ด แกลมพิษ

7. รายงานการวิจัยปจจุบนั
  - 

พิลังกาสา 
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8. สารสำคัญ
  ทุกสวนของตนพิลังกาสามีสารอะไมริน (amyrin) และ สารราพาโนน (rapanone) มีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พิลังกาสาข้ึนประปรายท่ัวไปในปาผลัดใบ ปาเบญจพรรณ ถึงปาดิบเขาสูงถึง 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในตางประเทศ

พบในพมา จีนตอนใต และเวียดนาม

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ริมน้ำ ชายคลอง ที่ราบลุม ปาโปรง

  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   นนทบุรี เชียงใหม เชียงราย นราธิวาส ราชบุรี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย) 
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป 

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดและตอนก่ิง การเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดท่ีมีสีดำมาแชน้ำแลวลางใหสะอาด นำไปตากแดดจนแหง 

แลวนำไปเพาะในกระบะเพาะชำประมาณ 20 – 30 วัน พิลังกาสาจะงอกขึ้นเปนตนออนสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุง

เพาะชำที่ผสมดินกับปุยคอกและมะพราวสับ รดน้ำใหชุมเอาไวในเรือนเพาะชำ เมื่อตนสูงประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร ปลูกลงแปลง

ตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก พิลังกาสาปลูกไดทุกฤดูกาล ตองมีน้ำเพียงพอ แตนิยมปลูกฤดูฝน จะงอกงามดี

  - การเตรียมดิน โดยการปลูกเปนหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก 

หรือปุยหมัก คลุกเคลาใหเขากันดินปลูกระยะตนควรหาง 4 – 5 เมตร 

  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมเรียบรอยแลว นำตนกลาพิลังกาสา อายุ 6 -12 เดือน ลงปลูกกลบดินและปกไมชวยพยุงตน

ผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย หลังจากปลูกแลว ควรใสปุยอีกคร้ังเม่ืออายุ 6 เดือน ควรใหปุยปละ 2 คร้ัง จะเปนปุยคอก หรือปุยวิทยาศาสตรได 

ใสสูตร 15-15-15 ประมาณ 200 กรัม ตอ 1 ตน

  - การใหน้ำ พิลังกาสาเปนไมชอบน้ำ ระยะแรกควรรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ถาฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู พิลังกาสาไมคอยจะมีแมลงศัตรูมากนัก แตถามีใหใชสารจำพวกชีวภาพ หรือ

สารสะเดาฉีดพน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  

  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว พิลังกาสาเก็บเกี่ยวไดตลอดป ออกดอกผลเม่ืออายุ 2 – 3 ป ใหผลปละ 2 ครั้ง 

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการเก็บผลของพิลังกาสาเมื่อผลสุกเริ่มดำไดรอยละ 80 ของพวงผลพิลังกาสา หรือจะปลอย

ใหดำท้ังหมดเลยก็ได เก็บทั้งขั้วโดยการใชกรรไกร หรือมีดคม ๆ ตัด

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดผลของพิลังกาสามาแลว นำมาตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน ผลพิลังกาสาจะแหง 

และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดผลพิลังกาสาแหงมาแลว นำบรรจุถุงพลาสติกมัดปากใหแนน แลวนำสงจำหนายตอไป 

เก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  ผลพิลังกาสาแหง ราคากิโลกรัมละ 90-100 บาท


