
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

215

1. ชื่อสมุนไพร มะแวงตน  (MAWAENG TON)

2. ชื่อวิทยาศาสตร  Solanum indicum Linn และ Solanum sanitwongsei Craib    ชื่อวงศ Solanaceae

3. ชื่ออื่น  บักแขงขม (อีสาน), บะแควง บะแควงขม บะแควงดำ (เหนือ), มะแวง (กลาง), African eggplant, 

    Bush Tomato

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  มะแวงตนเปนไมพุมสูง 30-90 เซนติเมตร มีขนและหนามแหลมกระจายอยูทั่วตน 

  ใบ คอนขางเปนรูปไขยาว 5-15 เซนติเมตร กวาง 2-10 เซนติเมตร มีขอบใบหยักเวาหยาบๆ มีขนทั่วไปท่ีผิวใบท้ังสองดาน 

  ดอก ออกเปนชอ สีมวงซีด แตละดอกกวางประมาณ 1.25 เซนติเมตร 

  ผล คอนขางกลมเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร ผิวเรียบ ผลออนสีเขียว ผลแกสีสมแดง 

5. สวนที่ใชทำยา 
  ผลสุกและผลดิบ

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  ผลสุก รสขม ขื่น เปรี้ยว กัดเสมหะในลำคอ แกไอ

  ผลดิบ รสขม ขื่น เปร้ียว บำรุงน้ำดี แกเบาหวาน 

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  สารสกัดอัลคาลอยดจากมะแวงตน (Solanum sanitwongsei) มีฤทธิ์เพิ่มน้ำตาลในเลือดในขณะที่สารสกัดกลัยโคไซด

มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด 

  สวนสารสกัดสมุนไพรท่ีสกัดดวยน้ำของมะแวงตน Solanum indicum และมะแวงตน Solanum sanitwongsei สามารถ
ลดระดับน้ำตาลในเลือดกระตายไดหลังจากกระตายไดรับสารสกัดสมุนไพร 2 ชั่วโมง สวนสารสกัดสมุนไพรที่สกัดดวยเอทานอลของ

มะแวงตนชนิด Solanum indicum ลดระดับน้ำตาลไดหลังจากกระตายไดรับแลว 2, 3 และ 4 ชั่วโมง และของมะแวงตนชนิด 

Solanum sanitwongsei ลดระดับน้ำตาลไดหลังจากกระตายไดรับ 2 และ 3 ชั่วโมง

มะแวงตน
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  การศึกษาฤทธิ์ขยายหลอดลมโดยใหมะแวงตน (Solanum indicum) กับผูปวยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง พบวา

ใหผลในการบรรเทาอาการหอบหืด หลอดลมอักเสบและอาการไอได  

8. สารสำคัญ
  องคประกอบหลักที่สำคัญเปนอนุพันธสเตียรอยด ซึ่งพบไดในพืชทั้ง 2 ชนิด คือ Solanum indicum Linn และ 

Solanum sanitwongsei Craib เชน บีตา-ซิโทสเตอรอล (β-sitosterol) ไดออสจีนิน (diosgenin) บีตา-ซิโทสเตอรอล 

กลูโคไซด (β-sitosterol glucoside) ไดออสซิน (dioscin) โปรโตไดออสซิน (protodioscin) เมทิลโปรโตไดออสซิน 

(methylprotodioscin) อินไดโอไซดเอ (indiosides A) อินไดโอไซดบี (indiosides B) ไอโซแอนกูไวน (isoanguivine) 

โปรโทไดออสซิน (protodioscin) โซลาโซนีน (solasonine) โซลามารจีน (solamargine) และโซลาโซดีน (Solasodine) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีเปนพรรณไมเฉพาะถิ่นของประเทศไทย นิยมปลูกเปนสมุนไพรพบทั่วไปทุกภาค 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย 
  - ลักษณะพื้นที่  พื้นที่ดอนน้ำไมทวม ระบายน้ำไดดี สวนผัก สวนผลไมมแีดดจัด ไรชายคา

  - ภาค  ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด  ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย) 
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (ไมมีหนาม)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  พันธุพื้นบานทั่วไป (ไมมีหนาม)

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุโดยการใชเมล็ด มะแวงตนเมื่อสุกผลจะมีสีสมอมแดง เราจะเก็บมา แลวนำมาขยี้เอาเมล็ดออกลางน้ำ

ใหสะอาด ตากแดดใหแหง แลวนำมาเพาะในแปลงเล็ก ๆ โดยการหวานเมล็ดมะแวงลงในแปลงแลวกลบดินบาง ๆ ประมาณ 

5 – 7 วัน เมล็ดมะแวงจะงอกข้ึนมาเปนตนกลา พอมะแวงสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ใหแยกปลูกลงแปลง  

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูถามีน้ำเพียงพอ แตนิยมปลูกฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการไถดะ 1 คร้ัง ไถแปร 1 คร้ัง แลวไถพรวนกำจัดวัชพืชออก แลวยกรองกวาง 1 – 1.5 เมตร 

เวนทางเดิน หรือรองระบายน้ำ 50 เซนติเมตร ความยาวของแปลงแลวแตละพื้นที่ ขุดหลุมบนแปลงขนาดความกวาง 

20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได ระหวางแถว 30 เซนติเมตร

และระหวางตน 30 เซนติเมตร

  - วิธีการปลูก หลังจากมะแวงตนงอกได 30 วัน แยกปลูกลงแปลงได โดยการแยกลงหลุมที่เตรียมไว ถาปลูก

หนาแลงปลูกลงไปในหลุมและกลบดินไมเต็มหลุม แตเปนฤดูฝนใหปลูกกลบดินใหพูนโคนตนเพื่อไมใหน้ำขัง ในระยะ 

2 – 3 วันแรก จะตองใหแสลนพลาสติกปดพลางกันแสงแดดกอน แตตองรดน้ำใหชุมอยูเสมอ (เหมือนการปลูกมะเขือเปราะ)
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย มะแวงตนจะใสปุยเมื่อรองกนหลุมไวแลว หลังจากปลูกประมาณ 30 วัน ทำการพรวนดินและกำจัดวัชพืช 

และใสปุยสูตร 15-15-15 ตนละ 50 กรัม โดยจะใสทุก ๆ 30 วัน

  - การใหน้ำ การใหน้ำควรจะใหทุกวัน ถาฤดูฝนเวนใหน้ำตามความเหมาะสม

  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดทุก ๆ 30 วัน พรอมกับการใสปุยและพรวนดิน จะทำประมาณ 3 คร้ัง ตลอดชวงอายุของมะแวง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะแวงตนจะมีแมลงและเพลี้ยกัดกินระยะแรก ควรใชสารจำพวก เซฟวิน S85 

ฉีดพนทุก ๆ 15 วัน หลังจากปลูก พอมะแวงเริ่มออกดอกติดผลก็ควรงดน้ำ

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเก่ียว มะแวงตนจะเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 90 วัน จะเร่ิมติดผล และจะเก็บเก่ียวผลเร่ิมมีสีสม ประมาณรอยละ 50 

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการใชมีด หรือกรรไกรคม ๆ ตัดมะแวงท้ังชอ แลวนำใสภาชนะลางน้ำใหสะอาด

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดมะแวงตนมานำลางน้ำใหสะอาด แลวเอาไปตากแดดทันที ประมาณ 7 – 10 วัน 

จนแหง แลวนำไปอบจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดผลมะแวงแหงสนิทแลว นำใสถุงพลาสติกมัดปากใหเรียบรอย พรอมสงจำหนายตอไป 

หรือเก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย 
  รากมะแวงตนแหง ราคากิโลกรัมละประมาณ 25 บาท

  ผลมะแวงตนแหง ราคากิโลกรัมละประมาณ 150 บาท


