
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

47212

1. ชื่อสมุนไพร มะแวงเครือ (MAWAENG KHRUEA)

2. ชื่อวิทยาศาสตร  Solanum trilobatum L.      ชื่อวงศ Solanaceae 

3. ชื่ออื่น   แขวงเคีย (ตาก), มะแวงเครือเขา ผลมะแวงเถา (กรุงเทพ),  Purple fruited pea eggplant, 

    Thai nightshade

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเลื้อยหรือไมพุมรอเลื้อย คอนขางเกล้ียง มีหนามแหลมแข็งและโคง 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียนรูปไข กวาง 1-4 เซนติเมตร ยาว 1.5-7 เซนติเมตร ปลายมนหรือแหลม โคนตัดหรือแหลม

หรือรูปหัวใจ มักเบี้ยว ขอบเวาลึก 3–5 หยัก ดานลางสีจางกวาดานบน เสนกลางใบมักมีหนาม เสนแขนงใบขางละ 3-5 เสน กานใบ

ยาว 1–4 เซนติเมตร มีหนาม 

  ชอดอก คลายแบบชอกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มี 2-9 ดอก กานชอสั้นมากหรือยาวประมาณ 

6 มิลลิเมตร กานดอกยาว 1–2 เซนติเมตร มักมีหนาม กลีบเล้ียงยาว 3–5 มิลลิเมตร ติดทนและขยายใหญเมื่อเปนผล โคนเชื่อมติดกัน

คลายถวย ปลายหยักเล็ก 5 แฉก รูปสามเหล่ียม ปลายเรียวแหลม ดานนอกมีขนรูปดาวประปราย กลีบดอกสีมวง ยาว 1-2 เซนติเมตร 

โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายผายรูปปากแตรหรือรูปกงลอ ขอบหยักลึก 5 แฉก ดานนอกของกลีบดอกสีจางกวาดานในและมีขน

รูปดาว       

  ผล แบบผลมีเนื้อ คอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 5-8 มิลลิเมตร เกล้ียง สีเขียวลายขาว เมื่อสุกสีแดงเขม 

  เมล็ดเล็ก มีจำนวนมาก รูปไขแกมรูปกลมหรือรูปไต แบน 

5. สวนที่ใชทำยา
  ผลแหง 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  มะแวงเครือมรีสขมขื่นเปรี้ยว แกไอ แกเจ็บคอ ขับเสมหะ ขับปสสาวะ เจริญอาหาร แกเบาหวาน 

มะแวงเครือ
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวามะแวงเครือมีฤทธิ์ปองกันการเกิดมะเร็ง ฤทธิ์ปองกันความเปนพิษตอตับ 

ฤทธิ์ตานการอักเสบ ขอมูลการศึกษาวิจัยนำรองในคนพบวามะแวงเครือมีฤทธ์ิขยายหลอดลมในผูปวยโรคหืด

8. สารสำคัญ
  มะแวงเครือมีสเตียรอยดัลแอลคาลอยด (steroidal alkaloid) ที่สำคัญคือ โซลาโซดีน (solasodine) และ 

ไกลโคแอลคาลอยด (glycoalkaloid) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในอินเดีย พมา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยทั่วทุกภาค 

ขึ้นไดทั่วไปตามที่รกราง

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง พื้นที่สวนผัก หัวไรปลายนา

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการใชเมล็ด เมื่อมะแวงเครือผลมีสีแดงนำผลมาบี้เอาแตเมล็ด แลวนำไปลางน้ำใหสะอาด ตากแดด

ใหแหง จึงนำไปเพาะลงกระบะเพาะกลา พอขึ้นมาประมาณ 5 เซนติเมตร แยกลงถุงเพาะชำถุงละ 1 – 2 ตน รดน้ำใหชุมชื้น

อยูเสมอ เพื่อรอการปลูกตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูเสมอ

  - การเตรียมดิน โดยการปลูกเปนหลุมคลานการปลูกมะเขือ แตตองมีหลัก หรือรั้วใหมะแวงเครือเกาะ โดยการ

ขุดหลุมหางประมาณ 1 – 1.5 เมตร ขุดหลุมกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร ผสมปุยคอก หรือ

ปุยหมัก แลวรองกนหลุมคลุกเคลากับดิน

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลามะแวงเครืออายุได 2 – 3 เดือน เริ่มเอามาปลูกลงหลุมที่เตรียมไว เตรียมเสารั้วที่จะให

มะแวงเครือเกาะ กลบดินแลวปกไมนำผูกเชือก รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย หลังจากปลูกได 1 เดือน ทำการพรวนดินและใสปุยสูตร 15-15-15 ตนละ 100 – 200 กรัม ประมาณ 

1 เดือนตอครั้ง  

  - การใหน้ำ มะแวงเครือควรใชสปริงเกอรใหน้ำ เพื่อใหมีความชุมชื้นเสมอ

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  
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  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ควรใชสารฉีดพนระยะแรก สารจำพวก เซฟวิน หรือมาลาไธออน หรือจะใหปลอดสาร

ก็ใชสารจำพวกสะเดา หรือสารชีวภาพฉีดพน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดู มะแวงเครือประมาณ 60 – 90 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได

  - วิธีการเก็บเกี่ยว พอมะแวงเครือเริ่มแกจะมีสีแดง 1 – 2 ใน 1 พวงของมะแวง เริ่มเก็บไดโดยการใชกรรไกร หรือมีดตัด

ทั้งพวง

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดมะแวงเครือมาแลว นำมาลางน้ำ และตากใหแหงประมาณ 7 – 10 วัน จนแหง 

แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดมะแวงเครือแหงมาแลว นำมาบรรจุถุงมัดปากใหแนน เพื่อนำสงจำหนายตอไป 

ควรเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย 
  - ผลมะแวงเครือสด ราคากิโลกรัมละ  150-200 บาท

  - ผลมะแวงเครือแหง ราคากิโลกรัมละ 300-400 บาท


