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1. ชื่อสมุนไพร  สมุลแวง (SAMUN LA WAENG)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Cinnamomum bejolghota (Buc.-Ham.) Sweet     ชื่อวงศ Lauraceae
3. ชื่ออื่น  ขนุนมะแวง เชียกใหญ (ตรัง), จวงดง (หนองคาย), บริแวง (ระนอง), ฝนแสนหา (นครศรีธรรมราช), 
    พะแวง โมงหอม ระแวง (ชลบุรี), มหาปราบ มหาปราบตัวผู (จันทบุรี), แลงแวง (ปตตานี), 
    อบเชย (กรุงเทพฯ, อุตรดิตถ)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 7-25 เมตร เปลือกสีอมเทา 
  ใบ เปนใบเดี่ยว ออกตรงขามหรือเยื้องกัน รูปขอบขนานแกมรี กวาง 5-10 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ปลายใบมน
หรือแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนาคลายแผนหนัง มีเสนใบจากโคนใบ 3 เสน ขึ้นไปจนถึงหรือเกือบถึงปลายใบ ดานบน
เกลี้ยง ดานลางสีออกนวล เสนนูน กานใบคอนขางยาว
  ดอก ออกเปนชอใหญแบบแยกแขนงอยูใกลยอด มีขน ดอกยอยมีขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง กลีบรวมนี้จะติดทนจนเปนผล 
เกสรเพศผูมี 9 อัน เรียงเปน 3 วง วงที่ 1 และวงที่ 2 อับเรณูหันหนาเขาขางใน กานเกสรมีขน วงที่ 3 อับเรณูจะหันหนาออกขางนอก 
อับเรณูม ี4 พู มีตอม 2 ตอม อยูที่โคนกาน 
  ผลรูปรีหรือคอนขางกลม ยาว 7-12 มิลลิเมตร อวบน้ำ
5. สวนที่ใชทำยา
  เปลือกตน
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  เปลือกตนรสหอมรอนปรา แกลมวิงเวียนใจสั่น แกพิษหวัด แกกำเดา
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สมุลแวงมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย และลดน้ำตาลในเลือด
8. สารสำคัญ
  เปลือกตนมีน้ำมันที่มียูจีนอล (eugenol)

สมุลแวง 
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9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามไหลเขาในปาดงดิบ พบในทุกภาคของประเทศไทย
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   ปาดงดิบ ปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ
  - ภาค   ภาคตะวันออก ภาคใต (เทือกเขาบรรทัด)
  - จังหวัด   จันทบุรี ตราด สงขลา
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุโดยการใชเมล็ด สมุลแวงอายุ 7 – 10 ป จะออกผลคลายผลลูกหวา เมื่อสุกจะมีสีดำ เก็บเมล็ดมาแชน้ำใหเนา
แลวลางเอาเนื้อเยื่อออกเอาแตเมล็ด นำลางน้ำใหสะอาด แลวตากแดดใหแหง นำไปเพาะในถุงเพาะชำไดเลย โดยผสมดินกับปุยคอก
และมะพราวสับ เอาเมล็ดหยอดถุงละ 1 – 2 เมล็ด ประมาณ 30 – 45 วัน เมล็ดสมุลแวงจะงอกเปนตนกลา เพื่อรอการปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำ จึงนิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมเหมือนปลูกไมปาท่ัวไป ขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร 
รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได 
  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาของสมุลแวงอายุ 8 – 12 เดือน พรอมที่จะปลูกได นำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว โดยการปลูก
แลวกลบดินใหพูนโคนไว และปกไมพยุงตนผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย สมุลแวงจะใหปุยเมื่อรองกนหลุมไวแลว 1 ครั้ง จะใหอีกครั้งเมื่อปลูกได 6 เดือน หรือจะใหปุยปละ 2 ครั้ง 
พรอมกับการพรวนดินและกำจัดวัชพืช
  - การใหน้ำ สมุลแวงเปนพืชชอบความชุมชื้นอยูเสมอ แตไมชอบน้ำทวมขัง ถาถึงฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได แตถา
ฝนขาดชวงควรรดน้ำบางตามความเหมาะสม 
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู สมุลแวงไมมีโรคและแมลงรบกวนเทาไหรนัก จึงไมจำเปนตองใชสารเคมีฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล สมุลแวงอายุ 8 – 10 ป จะใชเปลือกทำยาไดดี
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดกิ่งใหญ ๆ หรือตัดครึ่งตน เพื่อจะใหแตกเปนตนใหมได แลวตัดเปนทอน ๆ พรอมสงแปรรูป
ตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดทอนสมุลแวงมาแลว นำมาถากเปลือกออกแลวตัดเปนทอนสั้น ๆ ประมาณ 
5 – 10 เซนติเมตร นำไปตากแดดประมาณ 7 – 10 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดเปลือกสมุลแวงแหงมาแลว นำบรรจุกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุยสะอาดสงจำหนายตอไป
หรือเก็บไวในหองที่มีอากาศถายเทไดดี
16. การจำหนาย
  เปลือกตนสมุลแวงแหง ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท


