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1. ชื่อสมุนไพร  สมอพิเภก (SAMO PHI-PHEK)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.    ชื่อวงศ Combretaceae
3. ชื่ออื่น  สมอแหน (ภาคกลาง), แหน แหนขาว แหนตน (ภาคเหนือ), ลัน (เชียงราย), 
    สะคู  (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), Beleric Myrobalan, Ink nut
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร ลำตนเปลา ตรง โคนตนเปนพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือ
ดำ ๆ ดาง ๆ เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลม แผกวางกิ่งออนและยอดออนมีขนประปราย
  ใบ เปนใบเด่ียว ติดเวียนกันเปนกลุมตามปลาย ๆ ก่ิง ทรงใบรูปรีแกมรูปไขกลับ กวาง 9-15 เซนติเมตร ยาว 13-19 เซนติเมตร
โคนใบสอบมาสูกานใบ สวนคอนไปทางปลายใบผายกวางปลายสุดจะหยักคอดเปนติ่งสั ้นๆ สนใบแบบเสนรางแหเห็นชัดเนื้อ
ใบคอนขางหนา หลังใบเขียวเขม และมีขนสีน้ำตาลกระจายทั่วไป ทองใบสีจางมีขนนุมคลุม ขอบใบเรียบ กานใบยาว 4-6 เซนติเมตร
บริเวณกึ่งกลางกานจะมีตอมหนึ่งคู
  ดอก มีขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง ออกเปนชอเดี่ยว ๆ แบบหางกระรอก ที่งามใบหรือเหนือรอยแผลใบตามกิ่ง ปลายชอ
จะหอยยอยดอกเพศจะอยูตามปลาย ๆ ชอ สวนดอกสมบูรณเพศจะอยูตามโคนชอ กลีบฐานดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน
เปนรูปถวยเล็ก ๆ ทั้งหมดมีขนทั่วไป เกสรผูมี 10 อัน เรียงซอนกันอยูเปนสองแถว รังไขคอนขางแปน ภายในมีชองเดียวและมีไขออน 
2 หนวย หลอดทอรังไขมีหลอดเดียว
  ผล มีลักษณะรูปกลมหรือกลมรี ๆ แข็ง ขนาดยาวประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร กวาง 1.5-2.0 เซนติเมตร มีเหล่ียม 5 เหล่ียม 
ตามผิวนอกปกคลุมดวยขนสีน้ำตาลหนาแนน ออกรวมกันเปนพวงโต ๆ
5. สวนที่ใชทำยา
  ผลออนและแก

สมอพิเภก
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6. สรรพคุณของแตละสวนท่ีใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยกลาววา
  - ผลออนแกไขเพื่อเสมหะ และไขเจือลม เปนยาระบาย ยาถาย 
  - ผลแก แกเสมหะจุกคอทำใหชุมคอ แกโรคตา แกธาตุกำเริบ แกไข แกริดสีดวงแกทองรวง
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
   ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาสมอพิเภกมีฤทธ์ิลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด
8. สารสำคัญ
  สมอพิเภกมีสารสำคัญเปนสารกลุมแทนนิน (tannins) ไดแก กรดชีบูลาจิก (chebulagic acid) กรดเอลลาจิก 
(ellagic acid) และกรดแกลลิก (gallic acid) เปนตน นอกจากนั้นยังมีสารบีตา-ซิโทสเตอรอล ( -sitosterol) และน้ำมัน
ระเหยยาก (fixed oil) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  สมอพิเภก พบข้ึนกระจายท่ัว ๆ ไป ตามปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลางที่สูงจากน้ำทะเล 100-400 เมตร สำหรับทางภาคใตพบขึ้นตามที่ราบในปาดงดิบ
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาเบญจพรรณ สวนปา ปาละเมาะ 
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด (เหมือนการเพาะสมอไทย)
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม
ดวยปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม
  - วิธีการปลูก เมื่อสมอพิเภกตนกลาไดอายุ 1 – 2 ป นำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบดินปกผูกเชือก แลวรดน้ำ
ใหชุมชื้นอยูเสมอ 
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย จะใหปุยหลังจากปลูกได 6 เดือน ทำการพรวนดินและใสปุย จะใสปุยคอก หรือปุยวิทยาศาสตร 
โดยควรใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง
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  - การใหน้ำ ถาปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได แตถาฝนทิ้งชวงควรรดน้ำบางตามความเหมาะสม
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู สมอพิเภกไมคอยมีโรคและแมลงศัตรู จึงไมตองใชสารเคมีฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว สมอพิเภกจะออกผลเม่ืออายุ 10 ปขึ้นไป เก็บผลในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม
  - วิธีการเก็บเกี่ยว สมอพิเภกจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อผลโตเต็มที่ จะไมปลอยใหผลสุกมากจนเกินไป จะใชไมสอยแลวปูผาใบ
ไวโคนตน เพื่อไมใหลูกลงดินมาก และสะดวกในการเก็บ
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดสมอพิเภกมาแลว ลางน้ำใหสะอาด และนำไปตากแดดทันที ประมาณ 2 – 10 วัน 
จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดสมอพิเภกแหงมาแลว นำมาใสกระสอบสงจำหนายตอไป หรือเก็บใสกระสอบ
โปรง ๆ ไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ และอากาศถายเทไดดี
16. การจำหนาย
   ผลสมอพิเภกสด ราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท
   ผลสมอพิเภกแหง ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท


