
กวาวเครือขาว 
 
 กวาวเครือขาวเป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ พบตามป่าดงดิบ ในบริเวณชายป่าที่มีอินทรียวัตถุสูง และมี
ความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 300 – 800 เมตร หัวใต้ดินมีรูปร่างคล้ายหัวมันแกว มีสารออกฤทธิ์คล้ายออร์
โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง จึงใช้รักษาอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกกลางคืน ในสตรีวัยใกล้หมดและหมดระดู 
(hormone replacement therapy) ภูมิปัญญาดั้งเดิมใช้หัวกวาวเครือเป็นยาอายุวัฒนะ ใช้ได้ทั้งชายหญิง 
ผู้สูงอายุ ช่วยเสริมหน้าอก เพ่ิมเส้นผม แก้โรคตาฟาง ต้อกระจก ท้าให้ความจ้าดี มีพลัง การน้ากวาวเครือขาวมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องส้าอางบ้ารุงผิว เครื่องส้าอางบ้ารุงทรวงอก เครื่องส้าอางที่เป็น anti – aging 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น และมีการน้าไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารไก่และสุกร  
 
สภาพพื้นที่ปลูก 
 - มีความลาดชันไม่เกิน 35 องศา ความสูงจากระดับน้้าทะเลไม่เกิน 1,300 เมตร 
 -  สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่้าสุดต้องไม่ต่้า
กว่า 22 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 85 เปอร์เซนต์  
 - ลักษณะดิน ควรเป็นดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง มีการระบายน้้าดี ไม่มีน้้าท่วมขัง มีความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน 5.1 – 6.5  
 - ความต้องการแสง เป็นพืชชอบแสงแดด  
 
พันธุ์ 
 1. การคัดเลือกพันธุ์ : อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีปริมาณสารเคมีในหัวมาก มี
อัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งส่วนที่อยู่เหนือดินและใต้ดิน และมีจ้านวนหัวมาก 
 2. พันธุ์กวาวเครือขาวในธรรมชาติ มี 2 สายพันธุ์ คือ 
     1. Pueraria candollei Grah. Ex Benth. var. candollei 
     2. Pueraria candollei Grah. Ex Benth. var. mirifica 
  3. การเตรียมพันธุ์ :   
     1. การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีโอกาสได้ต้นที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมาก เนื่องจากกวาวเครือ
ขาวเป็นพืชผสมตัวเอง และผสมข้ามต้นได้ 
        - ใช้มีดคม ตัดส่วนปลายเมล็ด ระวังไม่ให้ส่วนเนื้อในเมล็ดแตกหรือขาด 
        - น้าไปเพาะในกระบะเพาะที่มีวัสดุเพาะบรรจุอยู่ รดน้้าให้ชุ่ม แต่อย่าให้แฉะ 
        - เมื่อกล้ามีอายุได้ 1 เดือน ย้ายลงถุงช้า ที่มีวัสดุเพาะช้าประกอบด้วยดินพรุ ร้อยละ 50 ขุยมะพร้าว 
ร้อยละ 20 ขี้เถ้าแกลบ ร้อยละ 20 และปุ๋ยคอก ร้อยละ 10  
        - วางถุงเพาะช้าไว้ภายใต้หลังคาพรางแสง 50 เปอร์เซนต์ หากเป็นพื้นซีเมนต์ ต้องหาวัสดุรองถุง
เพาะช้า 
     2. การปักช้า  



 ๓๗ 

        - ตัดเถาท่ีประกอบด้วยใบ 1 ใบ ตา 1 ตา และล้าต้นยาว 4 – 5 นิ้ว ปักช้าลงในแปลงเพาะช้าหรือถุง
ช้า 
        - วัสดุเพาะช้าประกอบด้วย ขี้เถ้าแกลบ ร้อยละ 50 ขุยมะพร้าว ร้อยละ 20 ทรายหยาบ ร้อยละ 20 
และปุ๋ยคอกที่หมักสมบูรณ์แล้ว ร้อยละ 10  
        - ให้น้้าเป็นระยะ สม่้าเสมอ ใช้เวลาปักช้า 3 – 4 สัปดาห์ 
        - กรณีปักช้าในแปลง เมื่อกิ่งปักช้าออกรากให้ย้ายลงถุงช้า และให้น้้าเป็นระยะต่อไปอีก 7 วัน 
        - วางถุงเพาะช้าไว้ภายใต้หลังคาพรางแสง 50 เปอร์เซนต์ 
        - เมื่อกวาวเครือขาวแทงยอดยาวประมาณ 12 นิ้ว จึงท้าการย้ายลงแปลงปลูก โดยใช้เวลาประมาณ 
2 เดือน ตั้งแตเ่ริ่มตัดช้า 
 
 
     3. การแบ่งหัวต่อต้น ตามวิธีการขยายพันธุ์แบบต่อรากเลี้ยงก่ิง (nursed root grafting) 
        - น้าหัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 4 นิ้ว ผ่าแบ่งออกเป็น 2 ซีก โดยให้หัวแต่ละซีกมีท่อน้้าและ
ท่ออาหารติดไปด้วย บากท่อน้้าและท่ออาหารออกตามแนวยาว 

- น้าต้นพันธุ์ที่อยู่ในระยะพักตัวมาตัดเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนมีตา 1 ตา บากส่วนล่างของท่อน ด้าน
ตรงข้ามกับตา ให้สอดรับกับรอยบากท่อน้้าและท่ออาหารของหัว  
- เสียบต้นเข้ากับหัว พันทับให้แน่นด้วยเทปพลาสติกใส จุ่มน้้ายาเร่งราก น้าไปช้าในทรายชื้น 
- เมื่อส่วนของต้นแตกยอดและส่วนของหัวแตกราก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ จึงย้ายลงถุงช้า 
จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ จึงย้ายปลูก  

 
การปลูก 
 1. การเตรียมดิน : ไถ ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง หว่านปูนขาว และไถ
พรวนอีก 1 – 2 ครั้ง 
 2. วิธีการปลูก :  
    1. พ้ืนที่ดอน ปลูกแบบยกร่อง สูง 30 – 50 เซนติเมตร ระหว่างแปลงมีร่องระบายน้้า พ้ืนที่ลาดชัน 
ปลูกแบบไม่ยกร่อง แต่มีร่องระบายน้้า 
    2. พ้ืนที่ราบหรือพ้ืนที่ลุ่ม ปลูกแบบยกร่อง ให้สูงกว่าน้้าอย่างน้อย 1.2 เมตร ระหว่างแปลงมีร่องระบาย
น้้า คอยระวังอย่าให้น้้าท่วมขังแปลงปลูกเกิน 3 วัน 
    3. ระยะห่างระหว่างแถวและต้น ไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 
เซนติเมตร 
    4. รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว อัตรา 10 กิโลกรัมต่อหลุม 
คลุกเคล้ากับดิน 
    5. ย้ายกล้าวางที่ก้นหลุมให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หลุมละ 1 ต้น กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดิน
บริเวณโคนต้นพอแน่น รดน้้าให้ชุ่ม 
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การดูแลรักษา 
 1. การให้น้้า โดยให้น้้าเป็นฝอยเหนือผิวดิน รอบโคนต้น ปริมาณน้้าที่ให้ สังเกตจากดินในแปลงเปียกชื้น 
จึงหยุดให้ และหลังจากปลูกใหม่ๆ ต้องรดน้้าเป็นระยะๆ ติดต่อกันอย่างน้อย 1 – 2 เดือน (ถ้าเริ่มปลูกในฤดูแล้ง) 
จนกว่าจะเลื้อยพันค้างได้ เมื่อต้นกวาวเครือขาวอายุผ่าน 3 เดือนไปแล้ว ให้น้้าเป็นครั้งคราว 
 2. การใส่ปุ๋ย ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้ง โดยให้ 3 ครั้งต่อปี บริเวณรอบทรง
พุ่ม แล้วพรวนดินกลบ 
     - ครั้งที่ 1 รองก้นหลุมก่อนปลูก 
     - ครั้งที่ 2 หลังปลูก 3 เดือน 
     - ครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มออกดอก 
 3. การก้าจัดวัชพืช ด้วยแรงงานในขณะที่วัชพืชยังเล็กและก่อนออกดอก 
 4. การตัดแต่ง โดยใช้กรรไกรตัดแต่งก่ิงแขนงและใบที่ห้อยลงก่อนสัมผัสผิวดิน เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง ได้รับ
แสงแดดเต็มที่ 
 5. การท้าค้าง  

   - เมื่อต้นกวาวเครือขาวเริ่มแตกยอด ท้าค้างสูงจากพ้ืนดินอย่างน้อย 2 เมตร โดยใช้สว่นโคนไม้รวกเป็น
เสาไม้ค้าง ส้าหรับให้ต้นกวาวเครือขาวยึดเกาะ และใช้เสาคอนกรีตแทรก ค้้ายันระหว่างเสาไม้รวก เพ่ือป้องกันการ
โค่นล้มขณะลมพัดแรง และใช้สแลนท้าเป็นเชือกหรือใช้เชือกไนล่อน ขึงด้านบนของไม้รวกและเสาคอนกรีต เพ่ือให้
ต้นกวาวเครือขาวพาดผ่าน และยึดพันซึ่งกันและกัน 

   - การปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นในกระบวนการเกษตร เช่น ไผ่ สัก ปอสา และไม้ผลอ่ืนๆ 
 6. โรคและแมลงที่ส้าคัญ คือ 
    - โรคเหี่ยว ที่เกิดจากเชื้อรา ระบาดเม่ือความชื้นในดินสูง เข้าท้าลายต้นกล้าที่มีแผลบริเวณโคนต้น หรือ
ต้นหักพับที่ระดับผิวดิน ท้าให้ต้นมีอาการเหี่ยวเฉาตาย 
     การป้องกันก้าจัด 
     1. ปรับดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ 
     2. ถอนต้นที่เป็นโรค เผาท้าลาย 
     3. เมื่อเริ่มมีโรคระบาดในแปลง ใช้น้้าปูนใสรดให้ทั่ว 
     - ไม่พบแมลงชนิดใดท้าความเสียหายรุนแรง แต่พบว่ามีหนอน หอยทาก และตุ่น เป็นศัตรูของ
กวาวเครือในธรรมชาติ การป้องกันก้าจัดในเบื้องต้นโดยเก็บเศษใบพืชท้าลาย เพ่ือก้าจัดหนอนและดักแด้ และติด
กับดักกาวเหนียวสีเหลืองตลอดฤดูปลูกเพ่ือการพยากรณ์ และลดปริมาณตัวเต็มวัย 
 
การเก็บเกี่ยว 

1. ระยะเก็บเก่ียวที่เหมาะสม : เก็บเก่ียวหัว หลังปลูกไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน 
 2. วิธีการเก็บเกี่ยว : ขุดหัวกวาวเครือด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ผิวเปลือกเกิดรอยแผลหรือช้้า ตัดแยกหัว
ออกจากเหง้าหรือล้าต้น 
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การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 1. การเก็บรักษาผลผลิต  
    - หลังเก็บเกี่ยว น้าหัวกวาวเครือขาวเข้าท่ีร่มทันที และไม่ควรวางบนพื้นดินโดยไม่มีวัสดุรองรับ 
    - สถานที่วางผลผลิตเพ่ือการท้าแห้ง หรือเก็บรักษาผลผลิต จะต้องมีอากาศถ่ายเทดี ปลอดภัยต่อการ
เข้าท้าลายของแมลงศัตรูพืช และอยู่ห่างจากสิ่งปฏิกูล เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
     - หัวกวาวเครือขาวที่มีรอยแตกหรือมีบาดแผล ให้น้ามาแปรรูปก่อน หัวที่ไม่มีบาดแผลให้น้ามาแปรรูป
ภายหลัง ภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน  
     - หากต้องการเก็บหัวกวาวเครือขาวไว้เป็นเวลานานหลายปี ให้น้าหัวที่ไม่มีบาดแผลฝังไว้ในกองทราย
ชื้นๆ  
 2. การท้าแห้ง  
     - ล้างหัวกวาวเครือขาวให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้้า ปอกเปลือก หั่นหรือตัดเป็นชิ้นบางๆ ยาวประมาณ 3 
เซนติเมตร เกลี่ยให้สม่้าเสมอในถาด 
     - น้าเข้าตู้อบ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส อบจนแห้งสนิท หรือน้าไปตากแดด นาน 3 วัน 
     - อัตราการท้าแห้ง หัวกวาวเครือสด : กวาวเครือแห้ง เท่ากับ 10 : 1 
 3. การบรรจุและการเก็บรักษากวาวเครือขาวแห้ง โดยเก็บในถุงพลาสติกใส ผนึกให้แน่น และเก็บในที่
สะอาด  
 
สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรรักษาแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 
 2. ก้าจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะศัตรูพืชซึ่งอาจติดไปกับผลผลิต 
 3. หลังการตัดแต่ง ควรน้าเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท้าลายเสีย 
 4. หลังการพ่นสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ต้องท้าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 5. เผาก้าจัดวัสดุเหลือใช้ และก้าจัดภาชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าการ
เกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


