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มะเขือมวง
รศ.นิพนธ ไชยมงคล

ปรับปรุง 13-01-46
มะเขือ Eggplant; Solanum melongena L อยูในตระกูล Solanaceae 

มีช่ืออ่ืน ๆ คือ Brinjal, aubergine, garden egg, Guinea squash คํ าวา Brinjal 
มาจากภาษาอินเดีย สวน eegplant เนื่องจากมีผลสีขาว ทรงรูปไขไก

มะเขือมีถิ่นก ําเนิดในประเทศอินเดีย อยูในวงศ Solanum ซึ่งมีมาก
กวา 1,000 สายพันธุ Solanum melongena มีลักษณะผลกลม Solanum 
melongena var. esculentum ทรงผลรูปไข Solanum melongena var. 
serpentinum ผลกลมยาว  สายพันธุพุมเตี้ยอยูในกลุม Solanum melongena

var. depressum สวน Solanum macrocarpon นิยมปลูกในแถบอาฟริกาตะวันตก  และมะเขือสีแดง 
S.integrifolium ปลูกเพ่ือบริโภคและใชเปนไมประดับ

สายพันธุปามีขนและหนามที่ล ําตน กิ่ง ใบ และกลีบดอก ผลมีรสขม เนื่องจากประกอบดวยสาร 
glucoalkaloids แตสายพันธุที่ปลูกในปจจุบันมีหนามจํ านวนนอย รสไมขม

เนื้อประกอบดวยสาร phenolics ในปริมาณที่สูง เม่ือผาหรือเกิดแผล เน้ือจะเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล
คุณคาทางอาหาร

ในสวนท่ีเปนอาหารได 100 กรัม มีสวนประกอบดังนี้คือ
สวนท่ีเปนอาหารได 91.0 % ความชื้น 92.5 % พลังงาน 24.0 แครอล่ี โปรตีน 1.0 กรัม ไขมัน     0.2 

กรัม คารโบไฮเดรท 5.7 กรัม เสนใย 0.8 กรัม เถา 0.6 กรัม แคลเซียม 30 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 27.0 มิลลิกรัม 
เหล็ก 0.6 มิลลิกรัม โซเดียม 4.0 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 223.0 มิลลิกรัม วิตามิน เอ 130.0 (IU) ไทอะมิน 
10.0 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 0.05 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.60 มิลลิกรัม แอสโคบิค แอซิด              5.0 มิลลิกรัม
สัณฐานวิทยา

ในเขตรอนมะเขือเปนพืชขามป แตในเขตหนาวปลูกเปนพืชฤดูเดียว ทรงพุมสูง 50-250 เซนติเมตร
มีการเจริญแบบไมจํ ากัด ทรงพุมเกิดจากการเจริญของก่ิงแขนง

ระบบรากเปนแบบรากแกว เจริญลึกลงไปในดินและมีรากรากแขนงเจริญในแนวนอน
ลํ าตน ต้ังตรงมีจํ านวนกิ่งมาก เมื่อแกลํ าตนจะแข็ง ทรงพุมสูง 50-250 เซนติเมตร มีการเจริญแบบไม

จํ ากัด ทรงพุมเกิดจากการเจริญของก่ิงแขนง
ใบเปนแบบใบเดี่ยว มีขนาดใหญ เจริญสลับกนั ดานลางของใบมีขนหนาสีเทา
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ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ เจริญเปนกลุมหรือเปนดอกเด่ียว ดอกมีเสนผา
ศูนยกลาง 2-3 ซ.ม. กลีบดอกสีมวง ดอกจะบาน 2-3 วัน เวลาที่เหมาะส ําหรับการ
ผสมเกสรคือชวงเชา การเจริญของดอกจะเจริญไดในทุกชวงแสง ดอกเร่ิมพัฒนา
เมื่อมีใบจริง 6 ใบ แตบางสายพันธุจะพัฒนาเมื่อมีใบจริง 14-15 ใบ

ขนาดของผลขึ้นอยูกับสายพันธุ ลักษณะผลอาจจะกลม รูปไข หรือกลม
ยาว ขนาดความยาวตั้งแต 4-30 เซนติเมตร ผิวเรียบ สีอาจจะมีสีเดียวหรือหลายส ี  สีอาจจะมีสีขาว เหลือง 
เขียว แดง มวงหรือดํ า เมล็ดมีขนาดเล็กสีนํ ้าตาล น้ํ าหนัก 1 กรัมมีจํ านวน 225 เมล็ด

ปจจุบันนิยมปลูกลูกผสมชั่วแรก ซ่ึงมีการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพสูงกวาพันธุแท       นอก
จากนี ้ จะมีความทนทานตอโรคสูงกวา และสายพันธุใหมจะสามารถติดผลไดโดยไมมีการผสมเกสร
สายพันธุสีมวง

สายพันธุสีมวงจะแตกตางกันทั้งลักษณะรูปราง ขนาด สีของผลและกลีบเลี้ยง เชน สีเขียวและสีมวง
เปนตน

สายพันธุผลกลม Toska, PS-8280, Black King น้ํ าหนัก 550 กรัม
สายพันธุผลกลมรี Beauty, Dusky, Epic , Black Enorma  น้ํ าหนัก 650 กรัม เปนตน

กลีบดอกสีมวง Black Dragon น้ํ าหนัก 80 กรัม
Money Maker No. 2 น้ํ าหนัก 100 กรัม นิยมปลูกในโรงเรือน

สายพันธุผลกลมยาว Ichiban, Little fingers, Vernal,
กลีบดอกสีมวง Shoya long (ความยาว 35-40 ซม) Millionaire น้ํ าหนัก 200 กรัม Black

Shine น้ํ าหนัก 220 กรัม
พันธุ Bambino ใหผลขนาดเล็ก(หัวแมมือ) สีมวง มีจํ านวนดอกตอชอมาก

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
มะเขือตองการสภาพอากาศอบอุนเปนระยะเวลานาน อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเจริญอยูระหวาง  

22 o - 30 oซ หรืออุณหภูมิกลางวัน 21.1-26.7 oซ อุณหภูมิกลางคืน 17.8-21.1 oซ อุณหภูมิต่ํ ากวา 17 o ซ หรือ
สูงกวา 35 o ซ พืชชะงักการเจริญ ละอองเกสรสวนใหญจะเปนหมัน สายพันธุที่มีลักษณะผลกลมขนาดเล็ก
จะมีตวามตานทานตออุณหภูมิสูงไดดีกวาสายพันธุที่มีลักษณะผลยาวขนาดใหญ

ในสภาพอุณหภูมิต่ํ าหรือสูงเกินไปหรือแหงแลง พืชจะชะงักการเจริญ
ดอกสามารถเจริญไดทุกชวงแสง พันธุเบาดอกจะเจริญเม่ือมีใบจริง 6 ใบ สวนพันธุหนักดอกเจริญ

เมื่อมีใบจริง 14-15 ใบ
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สภาพดิน
มะเขือตองการดินรวนซุย ดินอุดมสมบูรณ ระบายน้ํ าไดดี เม่ือมีน้ํ าขังรากจะเนาตายไดงาย pH 6.0-

6.8 ไมควรปลูกมะเขือซํ ้าที่กับพื้นที่ที่เคยปลูกมะเขือเทศ พริก หรือยาสูบ
การเพาะเมล็ด

เมล็ดหนัก 10 กรัมมีจํ านวน 2,000-2,300 เมล็ด ควรตรวจสอบความงอกกอนเพาะ
เมล็ดงอกไดดีในอุณหภูม ิ24-32 o ซ  ความงอกตํ ่าในอุณหภูมิต่ํ ากวา 15 o ซ และสูงกวา 35 o ซ ในกรณีที่
อัตราการงอกของเมล็ดต่ํ า ควรแชเมล็ดใหดูดน้ํ าเขาไปกอนที่จะน ําไปเพาะ เพ่ือใหตนกลางอกเร็ว สมํ่ าเสมอ
ยายกลาเมื่อตนกลามีใบจริง 2-3 ใบ

ในดินทีมี่ปญหาโรคเห่ียวควรตอก่ิงกับ Solanum torvum หรือ Solanum integrifolium
ระยะปลกู 20-30 ซม. X  90-120 ซม  ขึ้นอยูกับสายพันธุ และการดูแลรักษา
การตัดแตงกิ่งใหเหลือสองหรือสี่กิ่ง จะปลูกแถวเดี่ยวกลางแปลง หางกัน 60-70 เซนติเมตร

การจัดการปุย
มะเขือเปนพืชที่ตองการธาตุอาหารสูง ดังน้ันจึงจํ าเปนที่จะตองใหปุยอยางเพียงพอ กอนใสปุยควร

วิเคราะหดิน เพ่ือหาความอุดมสมบูรณของดิน และใสปุยตามความตองการของพืช และลดตนทุนการผลิต
ควรใสปุยคอก เพ่ือปรับปรุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน

โดยทั่วไปมะเขือมวงตองการปุยดังนี้คือ
ไนโตรเจน(N) 13.6-21.8 กิโลกรัมตอไร
ฟอสเฟต(P2O5) 18.2-27.3 กิโลกรัมตอไร
โปแตส(K2O)  9.1-27.3  กิโลกรัมตอไร
ซัลเฟอร(S)  3.6-5.5    กิโลกรัมตอไร 
การใสปุยหลังปลูก ใสเม่ือผลแรกเร่ิมเจริญ อัตรา 5.5-9.1 กิโลกรัม/ไร หรือการใหระบบสารละลาย

อัตรา 3.0 กิโลกรัมตอไร สองคร้ังคือเม่ือผลแรกเร่ิมเจริญและหลังจากน้ัน 4 อาทิตย การใหปุยในรูปสาร
ละลายควรใชปุยยูเรียหรือแอมโมเนี่ยมไนเตรท และใหคลอรีน 10-50 ppm เดือนละ 1 คร้ัง
การคลุมดิน

การใชพลาสติกสีด ําคลุมดิน ชวยเพิ่มอุณหภูมิในดิน ควบคุมความชื้นและวัชพืช เพิ่มผลผลิตและ
เก็บเกี่ยวเร็ว การคลุมดินดวยฟางขาว พลาสติกสีเงิน จะชวยลดอุณหภูมิในดิน
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การตัดแตงกิ่ง
การปลูกโดยการตัดแตงกิง่ควรปลูกในเรือนโรง เน่ืองจากมีระยะเวลาเกบ็เกีย่วนาน ซึ่งบางระยะการ

เจริญอาจจะมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม
การตัดแตงกิ่งปกติจะตัดแตงกิ่งใหเหลือ   2-4 กิ่ง เพ่ือ

ใหใบพืชไดรับแสงสวางอยางทั่วถึง ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับการ
สังเคราะหอาหาร นอกจากนี้จะชวยใหเกิดความสมดุล ระหวาง
การสรางและการใชอาหาร โดยใบ จะสรางอาหารไปเลี้ยงผล 
ซึ่งจะตองมีอาหารส ํารองเพียงพอส ําหรับการเจริญของผล นอก

จากน้ีการตัดแตงก่ิง จะชวยใหผลผลิตและคุณภาพสูง มีระยะเวลาเกบ็เกีย่วนาน ตลอดจนทรงพุมโปรง ลด
การระบาดของโรคและฉีดพนสารเคมีไดทั่วถึง
การทดลองตัดแตงกิ่งมะเขือมวง

จํ านวนก่ิง จํ านวนผล/ตน น้ํ าหนัก/ผล (กรัม) น้ํ าหนัก/ตน(กก.)
2 25.80 103.85 2.70
4 35.99 96.41 3.48
6 41.83 74.77 3.12

ที่มา: สุภัคดี กะมะรี 2544 อิทธิพลการตัดแตงก่ิงตอการเจริญเติบโตและผลผลติมะเขือมวง ปญหาพิเศษ
สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
การผสมเกสร

มะเขือเปนพืชที่มีดอกสมบูรณเพศและผสมตัวเอง แตการปลูกในเรือนโรงท่ีปดดวยมุงตาขาย จะมี
อุณหภูมิสูง กานเกสรตัวเมียจะยาวกวาตัวผู ท ําใหไมสามารถผสมตัวเองได การใชผึ้งชวยผสมจะเพิ่มอัตรา
การติดผล   และผลผลิตได
การจัดการนํ้ า

พืชตองการนํ ้า 900-1000 มิลลิเมตรตลอดฤดูปลูก ควรใหมีความชื้นพอ
เพียงส ําหรับการเจริญเติบโตและสม่ํ าเสมอ ความชื้นสูงเกินไป จะทํ าใหรากเนา
ในทางตรงกันขามความชื้นตํ ่าเกินไป  พืชจะชะงักการเจริญ
การเก็บเก่ียว

โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวหลังเมล็ดงอก 3-4 เดือน หรือหลังการผสมเกสร
10-14 วัน ขึ้นอยูกับสายพันธุ เก็บเกี่ยวในระยะที่ผลออน หรือระยะเมล็ดยังมีสี
ขาว และนิ่ม เนื้อผลสีขาว  เนื้อของผลที่แก จะฟาม แหง ขม และแข็ง เมล็ด
เปลี่ยนเปนสีดํ า
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การปลอยใหผลแกบนตน จะท ําใหอัตราการเจริญของดอก     และการติดผลชดุตอไปต่ํ า
การเก็บเกี่ยวจะใชมีดตัดขั้ว ลดอุณหภูมิในผลอยางเฉียบพลัน  โดยการใช Forced air cooling หรือ

Room cooling
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 7.8-12.2 o ซ จุดเหยือกแข็ง  -0.6 o ซ ความชื้นสัมพัทธ     90-

95 % อายุการเก็บรักษา 7 วัน
โดยทั่วไปจะนิยมเก็บรักษาในอุณหภูม ิ10-15 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % ได 7-10 วัน ไมควรเก็บ

รักษาต่ํ ากวา 10 oซ เน่ืองจากผลจะเปนอันตรายตออุณหภูมิต่ํ าไดงาย (chilling injury)
การหุมผลดวยพลาสติกบาง จะชวยรักษาคุณภาพไดนาน ปองกันการคายน้ํ าซึ่งเปนสาเหตุใหผล

เหี่ยว แตในกรณีท่ีผลไมสะอาดหรือมีโรคติดมากับผล เมื่อหุมพลาสติกอาจจะทํ าใหผลเนา เนื่องจากถูกเชื้อ 
Botrytis cinerea หรือ Phomopsis vexans.เขาทํ าลาย สวนการเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ ่า เม่ือนํ าออกมาวาง
จํ าหนายจะท ําใหผลเนา เกิดจากการเขาท ําลายของเชื้อ Alternaria

ควรท ําความสะอาดผลดวย Calcium hypochlorite 65 % โดยใชความเขมขน 30-40 ppm ในอุณหภูม ิ
25.0 o ซ และ 10 ppm ในอุณหภูม ิ40.0 o ซ
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