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1. ชื่อสมุนไพร สมอทะเล (SAMO THALE)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Shirakiopsis indica (Willd.) Esser     ชื่อวงศ Euphorbiaceae

3. ชื่ออื่น  กระหุด (ภาคกลาง), กุระ กุลา กือเราะ คือรัก (ภาคใต)

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตนสูงไดถึง 30 เมตร โคนตนมักมีพูพอนและมีหนาม ยอดออนมีน้ำยางขาวขน 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนานถึงรูปรี กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 7-14 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม 

โคนมน ขอบจักฟนเลื่อย แผนใบเกลี้ยงทั้งสองดาน ดานบนสีเขียวเขมเปนมัน ดานลางสีจางกวา และมีตอมขนาดเล็กอยูตามขอบใบ

ขางละ 2-4 ตอม เสนแขนงใบขางละ 15-25 เสน เสนใบยอยเปนรางแห ขนหูใบรูปไขถึงรูปสามเหลี่ยม รวงงายกานใบยาว 1-1.5 

เซนติเมตร ดานบนเปนรองต้ืน 

  ดอกแยกเพศรวมตน สีเหลืองออนอมสีเขียว ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกตามปลายกิ่ง ชอยาว 3-10 เซนติเมตร ดอกเพศผู

จำนวนมาก เรียงตามแกนชอ กานดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร โคนกลีบเล้ียงเช่ือมติดกัน ปลายหยัก 3 แฉก มีขน ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู 

3 อัน ดอกเพศเมียใหญกวาดอกเพศผู มักออกเด่ียวตามโคนชอ รังไขเหนือวงกลีบ มี 3 ชอง แตละชองมีออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมีย

แยก 3 แฉก 

  ผล แบบผลแหงแตก รูปคอนขางกลม กวาง 2-3 เซนติเมตร ยาว 1.8-3 เซนติเมตร มี 3 พู ปลายผลมีกานเกสรเพศเมียติดทน 

เปลือกแข็ง หนา เมื่อสุกเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ำตาลเขมถึงสีดำ 

  เมล็ดแบน รูปรี กวาง 7-8.5 มิลลิเมตร ยาว 1-1.3 เซนติเมตร สีน้ำตาลเปนมัน

5. สวนที่ใชทำยา
  ผลสมอทะเล เปนผลแหงรูปคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร สีน้ำตาลเขมถึงดำ เปลือกแข็ง หนา อาจพบ

แตกเปนพู ปลายผลมีกานเกสรเพศเมียติดทน ภายในมีเมล็ดแบน รูปรี สีน้ำตาล กลิ่นเฉพาะ รสเฝอนรอน

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาสมอทะเลมีรสรอน เปนยาระบายแกธาตุพิการ แกซางขโมย 

สมอทะเล 
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7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารกลุมฟอรบอลเอสเตอร (phorbol esters) ในสมอทะเลทำใหเกิด

การระคายเคืองตอผิวหนัง ทำใหผิวหนังแดง (erythema)  และเหนี่ยวนำใหเกิดการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดและบางชนิด

ยังมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย mycobacterium

8. สารสำคัญ
  สมอทะเลมีสารกลุมฟอรบอลเอสเตอร (phorbol esters) และดีออกซีฟอรบอลเอสเตอร (deoxyphorbol 

esters) เชน ซาพาทอกซินเอ (sapatoxin A) ซาพาทอกซินบี (sapatoxin B) ซาพาทอกซินซี (sapatoxin C) 

ซาพินทอกซินบี (sapintoxin B) ซาพินทอกซินซี (sapintoxin C) และซาพินทอกซินดี (sapintoxin D) 

9. แหลงกำเนิด และการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคกลางและภาคใต พบตามชายปาริมคลองน้ำกรอย 

หรือตามชายปาชายเลนและพื้นที่ที่น้ำทะเลทวมถึงเปนครั้งคราว ในตางประเทศพบในอินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พมา 

ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาชายทะเล ริมแมน้ำลำธาร

  - ภาค   ตะวันออก ภาคใต

  - จังหวัด   ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ  
  การเพาะเมล็ด สมอทะเลมีผลกลมคลายลูกตะโก เวลาแกจะแตก 3 แฉก มีเมล็ด 3 เมล็ด นำเมล็ดแก ๆ ไปเพาะ

ในถุงเพาะชำ ถุงละ 1 – 2 เมล็ด ประมาณ 30 – 45 วัน เมล็ดจะงอกออกมาเปนตนออน เพื่อเปนตนกลาสมอทะเลตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย

ปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาอายุ 10 – 12 เดือน นำปลูกในหลุมที่เตรียมไว ปกไมใหเรียบรอย และผูกเชือกเพื่อพยุง

ลำตน รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใสปุยคอกใหหลังจากปลูกได 6 เดือน 

  - การใหน้ำ สมอทะเลเปนพืชชอบน้ำ ตองรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
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  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู สมอทะเลไมคอยจะมีโรคและแมลงศัตรู

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล เมื่ออายุ 7 – 10 ป จะออกผล ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 

  - วิธีการเก็บเกี่ยว สมอทะเลเมื่อแกผลจะมีสีน้ำตาล และรวงหลนลงมาจากตนเอง เก็บไดที่โคนตน หรือจะใชไมสอย

ผลแก ๆ ที่เริ่มมีสีน้ำตาลลงมาก็ได

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดลูกสมอทะเลมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด แลวนำไปตากแดดใหแหงประมาณ 

7 – 10 วัน และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดลูกสมอทะเลมาแลว บรรจุถุงสงจำหนายตอไป หรือใสกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุย

สะอาด และเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  ผลสมอทะเลแหง ราคาประมาณกิโลกรัมละ 35 บาท


