
มะแว้งเครือ (mawang krur) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษามะแว้งเครือ 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
1.1  การเตรียมดิน 

    - ไถพรวนดินให้ร่วนซุย ก าจัดเศษวัชพืชและเศษไม้ ใส่ปุ๋ยคอก พรวนดินอีกครั้ง คลุกเคล้าให้เข้ากัน  
1.2  การเตรียมพันธุ์ 

 - เก็บเมล็ดจากผลแก่จัดเป็นสีแดง  อย่าตากทิ้งไว้นาน แกะเมล็ดออกล้างน้ า เมล็ดมีการพักตัว ให้น า
เมล็ดแช่ในน้ าอุ่น อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 นาที น าเมล็ดเพาะในถุงด า รดน้ าให้ชุ่ม ใช้
เวลาเพาะกล้า 45-60 วัน แล้วย้ายลงแปลงปลูก  
2. การปลูก 

2.1  วิธีปลูก  
- ขุดหลุมขนาด 15x15x15 เซนติเมตร ปลูกโดยน าต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงหลุม กลบดิน รดน้ าให้ชุ่ม  

           - ระยะปลูก   1.5 x 1.5 เมตร เว้นทางเดิน 50 เซนติเมตร  
2.2  จ านวนต้นต่อไร่  

          - 1,600 ต้นต่อไร่ 
3. การดูแลรักษา 
    3.1 การใส่ปุ๋ย  

- ใช้ปุ๋ยคอกอัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อตัดต้นหลังการเก็บเกี่ยวรุ่นแรก 
    3.2 การให้น้ า 
          - รดน้ าให้ดินมีความชื้นสม่ าเสมอ 
    3.3 การท าค้าง 
          - การท าค้างเพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย เมื่อต้นมีอายุ 60-90 วัน ให้ท าค้างโดยใช้เสาไม้ไผ่
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร  และไม้ไผ่ผ่าซีกผูกในแนวขวาง 2 แถว ห่างจากพ้ืนดิน 75 
เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร คอยจัดเถาให้ขึ้นค้าง 
4. ศัตรูส าคัญ 
    4.1 แมลง: เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง  
          - การป้องกันก าจัด : ให้ใช้สารสะเดาฉีดพ่นทุก 3-5 วันที่มีการระบาด 
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  
    - เก็บเก่ียวเมื่ออายุประมาณ 240-300 วัน โดยเก็บในระยะท่ีผลเริ่มเปลี่ยนสี เป็นสีส้มเรื่อๆ เป็นระยะที่
ผลแก่แต่ยังไม่สุก (ผลแก่จัดสุกแดง) ควรสวมถุงมือในการเก็บเก่ียวเนื่องจากต้นมะแว้งเครือมีหนามแหลมคม 
    - น าผลผลิตที่เก็บได้มาล้างน้ าให้สะอาด ลวกน้ าร้อนเพ่ือให้สีผลไม่ด าคล้ า ผึ่งให้หมาด และน าไปตากแดดให้
แห้งสนิท  หรือท าแห้งโดยการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง โดยใช้อุณหภูมิการอบ 80 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง
แรก และ 75 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมงต่อมา และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสอีก 2 ชั่วโมง 
    - หลังการเกบ็เกี่ยวผลผลิต ให้ตัดแต่งก่ิงที่แห้งออก และใส่ปุ๋ยคอก  
6. ข้อมูลอื่นๆ     
    6.1 มะแว้งเครือ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Solanum trilobatum Linn. และ มะแว้งต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Solanum indicum Linn ทั้ง ๒ ต้นนี้มีสรรพคุณคล้ายคลึงกันใช้แทนกันได้ ที่ต่างกันคือ มะแว้งต้นเป็นไม้พุ่ม  
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สูงประมาณ ๑ เมตร  มะแว้งเครือ เป็นไม้เลื้อย ล าต้นมีหนาม มะแว้งเครือนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอแผน
โบราณ 
    6.2 สารส าคัญ : ผลมะแว้งมีวิตามินเอและมีสารกลุ่มอัลคาลอยด์ชื่อ Solanine, Solnidine และสารที่ท า
ให้ผลมะแว้งมีความขม คือ Tomatid 5-en-3-ol 

6.3 สรรพคุณ: ผลสด แก้ไอ ขับเสมหะ 
     6.4 การใช้ประโยชน์ : มะแว้งเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ  ยาประสะมะแว้งเป็นยาสามัญ
ประจ าบ้านแผนโบราณ ส าหรับใช้แก้ไอ ขับเสมหะ 
 

                                                                           

                                 



ขัน้ตอนการปลูกและการดูแลรักษามะแว้งเครือ 
การเตรียมการ 60 วัน 90วัน 150 วัน 210 วัน 240 วัน 270 วัน 300วัน 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

การเตรียมดนิ 

-ไถพรวนดินให้ร่วนซุย 

ก ำจัดเศษวัชพืช 

- ใส่ปุ๋ยคอก พรวนดิน

อีกครั้ง คลุกเคล้ำให้เข้ำ

กัน 

การเตรียมพันธ์ุ 

- เก็บเมลด็พันธุ์จำกผลแก่

จัดเป็นสแีดง 

-  แกะเมล็ดออกล้ำงน้ ำ เมลด็

มีกำรพักตัว ให้น ำเมล็ดแช่ใน

น้ ำอุ่น อุณหภูมิ 50 องศำ

เซลเซียส เป็นเวลำนำน 5 

นำที น ำเมล็ดเพำะในถุงด ำ 

รดน้ ำให้ชุ่ม 

- ใช้เวลำเพำะกล้ำ 45-60 

วัน  แล้วย้ำยลงแปลงปลูก  

 

การปลูก 
 

- ขุดหลุมขนำด 15x15x15 

ซม.ระยะห่ำงระหว่ำงแถว  

1.5 x 1.5 เมตร เว้น

ทำงเดิน 50 ซม. ปลูกโดย

น ำต้นกล้ำที่เตรียมไวล้ง

หลุม หรือปลูกด้วยเมล็ด 

โดยกำรหยอดเมลด็ลงใน

หลุม ปลูกแล้วกลบดิน รด

น้ ำให้ชุ่ม 

 

ห่ำงจำกพื้นดิน 75 ซม. 

และ 150 ซม. 
การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 

น ำผลผลิตที่เก็บได้มำล้ำงน้ ำให้สะอำด ผึ่งให้หมำด เด็ดขั้วผลออก อบแห้งด้วยเครื่อง

อบแห้งแบบอุโมงค์ โดยใช้อุณหภูมิกำรอบ 80 องศำเซลเซียส 2 ชั่วโมงแรก  75 องศำ

เซลเซียส 2 ชั่วโมงต่อมำ และอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียสอีก 2 ชั่วโมง 
ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 

ศัตรูที่ส ำคัญ คือ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ให้ใช้สำรสะเดำ

ฉีดพ่นทุก 3-5 วันที่มีกำรระบำด 

 

การใส่ปุ๋ย 

-ใช้ปุ๋ยคอก

อัตรำ 0.5 

กิโลกรัมต่อต้น 

เมื่อตัดต้นหลัง

กำรเก็บเก่ียว

รุ่นแรก 

การให้น า้ 

- รดน้ ำให้ดินมี

ควำมชื้น

สม่ ำเสมอ 

การก าจัด
วัชพืช 

- ก ำจัดวัชพืช

โดยเฉพำะ

บริเวณโคนต้น

โดยกำรใช้มือ

ถอน 

การเก็บเก่ียว 

เก็บเก่ียวเมื่ออำยุประมำณ 240-300 วัน 

โดยเก็บในระยะที่ผลเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้ม

เรื่อๆ เป็นระยะที่ผลแก่แต่ยังไม่สุก และมี

สำรส ำคัญสูง   

            การท าค้าง 

- เมื่อต้นมีอำยุ 60-90 วัน 

ให้ท ำค้ำงโดยใช้เสำไมไ้ผ่ที่มี

เส้นผำ่นศูนย์ กลำง 1 นิ้ว 

ยำว 2 เมตร  และไมไ้ผ่ผ่ำ

ซีกผูกในแนวขวำง 2 แถว 



ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมะแว้งเครือ 
สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภูมิ 
1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
1.3 แสง 

 

 
- อุณหภูมิประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส 
- ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 60-80% 
- แดดจัด เต็มวัน 
 

 

2. สภาพพ้ืนที่ 
2.1 ความสูงจากระดับน้ าทะเล 

 

 
- มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 400-1000 เมตร 
 

 

3. สภาพดิน 
3.1 โครงสร้างดิน 
3.2 อิทรียวัตถุ 
3.3 การระบายน้ า 

 

 
- ดินร่วนซุย 
- มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3.5% 
- ระบายน้ าดี ไม่ท่วมขัง 
 

 

4. สภาพน้ า 
 

- น้ าที่ใช้เป็นน้ าสะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อน  

 


