
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย  แผนงานวิจัยและพัฒนาการคุ้มครองและบริหารจัดการความหลากหลาย 
ด้านพืชตามกฏหมาย 

2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดและการใช้ 
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Diversity research and analysis, identification of indigenous Plant Genus, 
Zanthozylum Family Rutaceae aimed to study morphology, identification and utilization 
data of Zanthozylum in Thailand during October 2017- September 2019, The result Showed 
3 spesies with are 1. Z. myriacanthum Wall. Ex Hook. F. 2. Unknown species 3. Z. rhetsa 
(Roxb.) DC. The majoritty of uses were herb especially uses as a spice in Northern Northern 
style Laab Curry, and some are used as herbs and cosmetics. Especially Z. myriacanthum is 
sold both fresh and dried as a commercial product for use as a spice for spicy flavor. And 



gives a pleasant aroma, as well as using fresh preserved in fish sauce eat as a side dish for 
eating meat dishes, both cooked and raw. The genus Zanthozylum is often found in forests, 
mixed deciduous forest, in the forest or at the edge of gardens. At present, the products are 
collected from the trees that grow in the forest and economic planting. And is popular in 
growing and the market needs more products has been transformed for sale and extracted 
for added value in cosmetic. There are efforts to promote the fruit as Geographical 
Indications (GI) of Nan Province. The information obtained from the study can be used to 
create a database of plant varieties and local knowledge. To use in the conservation and 
protection of plant varieties 
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การศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลมะ
แขว่น Zanthozylum (Rutaceae) เพ่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา จ าแนกชนิด และศึกษาการใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ด าเนินการส ารวจ เก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชสกุลมะแขว่นในประเทศ
ไทย ระหว่างปี 2560-2562 พบพืชสกุลมะแขว่น จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ มะแขว่น (Z. myriacanthum Wall. 
ex Hook. f.), มะแขว่น ไต้ ห วัน  (Zanthoxylum sp.) มะข่ ว ง (Z. rhetsa (Roxb.) DC.). การน าไป ใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้พืชสกุลมะแขว่นเป็นเครื่องเทศประกอบอาหารประเภทลาบ แกงอ่อม ทางภาคเหนือ 
และมีบางส่วนน ามาใช้เป็นสมุนไพรและเครื่องส าอาง โดยเฉพาะมะแขว่น (Z. myriacanthum) มีการ
จ าหน่ายทั้งผลสดและแห้งเป็นการค้าเพ่ือใช้เป็นเครื่องเทศให้รสเผ็ดร้อน และให้กลิ่นหอมชวนรับประทาน
รวมทั้งใช้ผลสดดองน้ าปลา ทานเป็นเครื่องเคียงในการรับประทานอาหารประเภทลาบเนื้อทั้งสุกและดิบ พืช
สกุลมะแขว่นมักพบตามป่าทั้งป่าเบญจพรรณ ที่รกร้าง ชายป่า หรือริมสวน ปัจจุบันมีทั้งการเก็บผลผลิตจาก
ต้นที่ขึ้นเองในป่าและการปลูกเชิงเศรษฐกิจ และได้รับความนิยมในการปลูกและตลาดมีความต้องการผลผลิต
มากขึ้น มีการแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายและมีการน ามาสกัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านส่วนประกอบเครื่องส าอางและเวช
กัณณ์มากขึ้น มีความพยายามในการส่งเสริมให้ มะแขว่นเป็นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications หรือ GI) ประจ าจังหวัดน่าน  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืช
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืช 

ค าส าคัญ   พืชสกุลมะแขว่น 
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6. ค าน า 
ตามพันธะกรณีของประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ The 

Convention on Biological Diversity – CBD ให้ประเทศสมาชิกด าเนินการอย่างมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้และเท่าที่เหมาะสมในการจ าแนกระบุองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญ
ส าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยให้มีการติดตาม ตรวจสอบด้ วยการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนั้นๆ รวมถึงเทคนิควิธีอ่ืนๆ เพ่ือประมวลองค์ประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่องค์ประกอบหรือทรัพยากรที่จ าเป็นต้องมีมาตรการ
อนุรักษ์เร่งด่วนและที่มีศักยภาพสูงในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดในฐานะเป็นผู้ผลิตแรกแห่งห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งส าคัญที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆ มากมาย ไม่
เพียงแต่ความหลากหลายของพืชเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหารของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
อีกด้วย ส าหรับการโครงการวิจัยความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดและการใช้ประโยชน์จาก
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ในอนาคต เพ่ือประโยชน์ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจความหลากหลาย นิเวศวิทยาและ
การกระจายพันธุ์ พร้อมกับศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา จ าแนกชนิด และศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ จนถึงการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร การ
ศึกษาวิจัยนี้จะเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมมาตรการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน นอกจากจะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชตาม
ธรรมชาติแล้ว  

เพ่ือเป็นการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธะกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือ The Convention on Biological Diversity – CBD และเพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนให้ภารกิจของ
กรมวิชาการเกษตร ในส่วนของการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์พืชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ส าหรับนักศึกษาวิจัย นักพฤกษศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้และต่อยอดการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในด้าน
ความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป สกุลมะแขว่น Zanthozylum 
(Rutaceae) ดังกล่าว 

 
7. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลมะแขว่น ทั้งจากเอกสาร 
ต ารา สิ่งพิมพ์ และจากข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เช่นพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรม
วิชาการเกษตร พิพิธภัณฑ์พืช ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

2. ก าหนดพ้ืนที่เข้าส ารวจพืชสกุลมะแขว่น โดยอาศัยข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืชในประเทศไทยและตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช  



3. ออกส ารวจ และเก็บตัวอย่างพืชสกุลมะแขว่น ตามหลักและวิธีการที่ถูกต้องส าหรับการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ เพ่ือน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimen) ส าหรับวิเคราะห์จ าแนกชนิด  

4. บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลมะแขว่น ในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาของพรรณไม้และแบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์รวมถึงข้อมูล
ทางสังคมจากผู้ให้ข้อมูล  

5. จ าแนกชนิดของพืชสกุลมะแขว่น 
6.  โดยน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ชนิดของพืชสกุลมะแขว่น โดยใช้รูปวิธานจ าแนกพรรณไม้

จากหนังสือพรรณพฤกษชาติต่างๆ คู่มือศึกษาพรรณไม้ ร่วมกับการเปรียบเทียบกับตัวอย่างพรรณไม้
อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้  

7. ตัวอย่างพืชสกุลมะแขว่น ที่ได้จากการศึกษา จัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพ่ือการอ้างอิง ตาม
ขั้นตอนและหลักการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือการอ้างอิง จากนั้นจึงจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง
เข้าสู่ระบบของ Bentham และ Hooker ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร  

8. สรุปและประมวลผลที่ได้จากการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างของพืชสกุลมะแขว่น จากการ
ส ารวจ ข้อมูลภาคสนาม แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ การกระจายพันธุ์ของพืชสกุลมะแขว่น 
และน ามาจัดท าลงในโปรแกรมที่เหมาะสมส าหรับการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ เช่น ระบบฐานข้อมูลเชื้อ
พันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งสะดวกต่อการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 

 
- เวลาและสถานที่     

ปีทีเ่ริ่มต้น 2561 –ปีสิ้นสุด2562  
สถานที่ท าการทดลอง 

1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  
2. แปลงปลูกมะแขว่นของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจและ รวบรวมพืชสกุลมะแขว่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  ถึงกันยายน 2562 พบพืช
สกุลมะแขว่น 3 ชนิด ได้แก่ 

1. มะแขว่น 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook. f. 
ชื่ออ่ืน มะแขว่น (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. 2554 ให้เรียก มะแขว่น)  
การใช้ประโยชน์ นิยมน าผลและเมล็ดแห้งมาประกอบอาหาร รวมถึงใช้เป็นยาสมุนไพร เนื่องจากผล

แห้งมีกลิ่นหอมแรง และมีรสเผ็ดร้อน ช่วยดับกลิ่นคาว และเพ่ิมรสชาติของอาหารให้อร่อยและมีฤทธิ์กระตุ้น
ความอยากอาหาร (Stimulate appetite) นอกจากนี้ยังนิยมน าผลแห้งมาสกัดน้ ามันหอมระเหยส าหรับใช้ทา
นวด ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องส าอาง เช่น แชมพู ครีมบ ารุงผิวหรือพัฒนาท าเป็นผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นป้องกันยุงและ



ไล่แมลงศัตรูพืช และฆ่าพยาธิบางชนิด ชาวไต้หวันยังนิยมน าใบมาท าชาชงดื่มบ ารุงสุขภาพ มะแขว่นยังถือเป็น
พืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของบางพ้ืนที่ในจังหวัดน่านและเชียงใหม่ เนื่อ งจากมีการผลิตและจ าหน่ายเป็น
ส่วนประกอบอาหารและยาในต ารับยาไทย และถือเป็นสมุนไพรในต ารับยาจีน สารส าคัญหลักในมะแขว่นที่ให้
กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ คือ สาร d-limonene, terpin-4-ol และ sabinene ในต าราแพทย์แผนไทย 
สกัดน้ ามันหอมระเหยจากเมล็ดใช้แก้ลมวิงเวียน บ ารุงโลหิต บ ารุงหัวใจ ขับลมในล าไส้ ถอนพิษฟกบวม แก้
หนองใน ส่วนรากเปลือกและเนื้อไม้ ใช้ขับลมในล าไส้ แก้ร ามะนาด แก้ปวดฟัน ต ารายาจีน ใช้เปลือกหุ้มเมล็ด
แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย และแก้อาการปวดไส้เลื่อน จากการวิจัยพบว่า น้ ามันมะ
แขว่น มีสรรพคุณบรรเทาอาการบาดเจ็บและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ การสูดดมน้ ามันมะแขว่น
ยังมีผลต่อการเพ่ิมค่าความดันโลหิตและกระตุ้นประสาทให้มีการตื่นตัว ท าให้รู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า
มากขึ้น มะแขว่นยังจัดเป็นพืชบุกเบิก (pioneer plant) ที่ขึ้นภายหลังจากไฟไหม้ป่าหรือป่าเสื่อมโทรม เป็นพืช
ที่ใช้น้ าน้อย มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง โตเร็ว โรคและแมลงศัตรูมีน้อย ต้องการการบ ารุงรักษาหลังปลูก
น้อย สามารถปลูกในสภาพป่าธรรมชาติและปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนในภาคเหนือได้ดีหลายชนิด อาทิ 
ชา กาแฟอะราบิกา ส้ม เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง สับปะรด ไม้ผลเมืองหนาว หรือแม้แต่พืชผักเนื่องจากเป็นพืชที่ผลัด
ใบและมีทรงพุ่มสูงโปร่ง แสงทะลุผ่านทรงพุ่มได้ดีสามารถเป็นพืชบังร่มให้กับพืชที่ไม่ชอบแสงแดดจัด มะแขว่น
ให้ผลผลิตได้หลังการปลูกเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายุการให้ผลผลิตนานหลายสิบปี และให้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้นตามอายุ มะแขว่นอายุ 3-5 ปี จะให้ผลผลิตประมาณ 1-5 กิโลกรัมแห้งต่อต้น อายุ 6-10 ปีจะให้
ผลผลิต 10-15 กิโลกรัมแห้งต่อต้น อายุ 11-15 ปีจะให้ผลผลิต 30-35 กิโลกรัมแห้งต่อต้น และอายุ 21-25 ปี 
จะให้ผลผลิตถึง 50 กิโลกรัมแห้งต่อต้น (อัตราส่วนผลสด 3 กิโลกรัม ตากหรืออบแห้งเหลือ 1 กิโลกรัม) มะ
แขว่นจึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่จัดว่ามีศักยภาพในการส่งเสริมให้ปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ปลูกเป็นพืชสร้างรายได้
ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่จ ากัดแต่สามารถเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่ให้สูงขึ้น ผลผลิตเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค เดิมนิยมใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหารจ าพวกพริกลาบ ปัจจุบันนิยมน ามาใช้ประกอบอาหารโดย
ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในเครื่องเทศ “หม่าล่า” ในอาหารประเภทปิ้งย่างสไตล์จีนและมีการส่งออกผลผลิตมะ
แขว่นอบแห้งไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ จีน ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นทุกปีซึ่งในประเทศจีนใช้มะแขว่นเป็น
ส่วนประกอบในอาหารที่เรียกว่า “พริกคั่วน้ ามัน” ซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภคอย่างมาก มีมูลค่าเฉพาะใน
ประเทศจีนมากกว่า 4,000 ล้านหยวน (20,000 ล้านบาท) ปัจจุบันมีการส่ง “พริกคั่วน้ ามัน” ในยี่ห้อ “เหล่า
กานมา” (老干妈) และยี่ห้ออ่ืนไปจ าหน่ายทั่วโลก คาดว่ามีผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวราว 2 ล้านขวดต่อวัน  

จากการส ารวจของกรมวิชาการเกษตร พบว่าในปี 2560 เริ่มมีพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับซื้อผลผลิตมะ
แขว่นในอ าเภอสองแควเพ่ือน าไปจ าหน่ายและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปริมาณมากกว่า 20,000 กิโลกรัมแห้ง 
(ประมาณ 65,000 กิโลกรัมสด) เนื่องจากมะแขว่นเป็นพืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน 
และก าลังได้รับความนิยม อีกทั้งยังสามารถปลูกร่วมกับพืชชนิดอ่ืนๆ ได้ดี และสามารถจ าหน่ายผลผลิตเป็น
รายได้เสริมส าหรับเกษตรกรได้อีกด้วย จากการส ารวจพบว่ามะแขว่นเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ยาก เนื่องจากใน
ธรรมชาติเมล็ดมีอัตราการงอกต่ า และอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าที่เพาะได้เมื่อท าการย้ายปลูกลงดินมีอัตรา
การรอดชีวิตที่น้อยเพราะระบบรากอ่อนแอและไม่ทนน้ าขัง รวมทั้งไม่ทนทานต่อสารเคมีก าจัดวัชพืช  จึง



จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมการขยายพันธุ์มะแขว่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกรผู้ปลูก 

 

 
 

ภาพที่ 1 การออกพ้ืนท่ีเพือ่ส ารวจแหล่งผลิตพืชสกุลมะแขว่นในภาคเหนือตอนบน 
 

 

\  
ภาพที่ 2 ลักษณะผลสดและผลแห้งของมะแขว่นแต่ละแหล่ง 



 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะหนามของล าต้นของพืชสกุลมะแขว่นจากแตล่ะแหล่ง 
 
 

 
ภาพที่ 4 ภาพวาด กิ่ง ใบ ดอกและผลมะแขว่น 

 



 
ภาพที่ 5 ลักษณะล าต้นมะแขว่นแต่ละระยะเจริญ 

 
 

  

 
         ภาพที่ 6 การส ารวจตลาดและผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 



ตารางที่ 1 ราคาผลผลิตมะแขว่น  
รายการ น่าน 

(อ. สองแคว) 
ล าปาง 

(อ. แม่เมาะ) 
เชียงราย 
(อ. เมือง) 

เชียงใหม ่
(แม่แตง) 

เชียงใหม ่
(แม่อาย) 

เชียงใหม ่
(แม่ริม) 

อายุต้น 10-12 8-10 15-18 20-22 18-20 10-15 
ราคาผลสด  (บาท) 25-30 25 – 30 30 – 80 30 – 60 30  
ราคาผลแห้ง  (บาท) 80 – 120 110 - 115 100 – 120 100 – 120 120  130 – 170 

ผลผลิต/ต้น (Kg) 30 - 40 20 20 40 - 60 30 - 40 50 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 พืชที่พบมีการปลูกร่วมกับมะแขว่นในแต่ละพื้นท่ีส ารวจ และการใช้ประกอบอาหาร 

แหล่ง พืชปลูกร่วม การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
จ. เชียงใหม่   

1) บ.กองแหะ ต. โป่งแยง อ.แม่ริม พืชผักตามฤดูกาล เครื่องเทศประกอบอาหาร 
2) บ.ป่าแป๋ อ.แม่แตง ส้มเขียวหลาน  เครื่องเทศประกอบอาหาร 
3) บ.ดอยลาง ต. มะลิกา อ.แม่อาย ชาอัสสัม ป่าชุมชน  เครื่องเทศประกอบอาหาร 

จ. น่าน   
1) บ.ผาหลัก อ.สองแคว ส้ม มะนาว มะม่วงหิมพาน หวาย กล้วย  เครื่องเทศประกอบอาหาร 

จ. พะเยา   
1) บ.สันกว๊าน อ.เมืองพะเยา สวนผสมผสานและไม้ผลอาทิ มะม่วง 

สะเดา  
เครื่องเทศประกอบอาหาร 

จ. เชียงราย   
1) บ.ปางริมกรณ์ อ.เมือง เงาะ กล้วยน้ าว้า ลิ้นจี้   เครื่องเทศประกอบอาหาร 

จ. ล าปาง   
1) บ. กลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ป่าชุมชน ไม้ผล เครื่องเทศประกอบอาหาร 
 

ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญโดยใช้เทคนิค Gas Chromatography ในมะ
แขว่น ชุลี ยมภักดี และคณะได้ท าการกลั่นด้วยน้ า และวิเคราห์ด้วย GC ที่มีสารโพลี่ซิลฟีนีลีน ไซโลแซน เป็น
ชั้นเคลือบหนา 0.5 ไมโครเมตร และใช้คอลัมน์ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ยาว 60 เมตร แบบ 
Capillary  ใช้อัตราการไหลของก๊าซตัวพาคือ ไฮโดรเจน 1.1 มิลลิลิตรต่อนาที หน่วยตรวจวัดชนิด FID 
คอลัมน์เป็นแบบชนิด  CP-sil5 ขนาด  0.25 มม. ยาว 30 เมตร โดยใช้ ไนโตรเจนเป็นตัวพาอัตรา 1 มิลลิตร/
นาที สามารถวิเคราะห์พบปริมาณ สารส าคัญหลักได้แก่ - sabinene = 43 %   limonene= 39 %  และ 
terpinen -4-ol =  5.4 % 



 

2. มะแขว่นไต้หวัน 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Zanthoxylum sp. 
ลักษณะเด่น  ล าต้นมีหนามแหลม และต้นเตี้ยและเล็กกว่ามะแขว่น ผลดก เมื่อผลสุกมีสีแดงสด 
ผลมีน้ ามันหอมระเหยปริมาณมาก  ใบและขนาดทรงพุ่มเล็กกว่าเมื่อเทียบกับมะแขว่นและมะข่วง 
แหล่งที่พบ  มีการน าพันธุ์จากต่างประเทศ (ไต้หวัน) จากแรงงานรับจ้างที่ไปท างานที่ประเทศ
ไต้หวัน เข้ามาปลูกที่จังหวัดพะเยา แล้วพบว่าสามารถโตได้ดี และโตเร็วกว่ามะแขว่นพ้ืนเมือง จึงมี
การเพาะต้นกล้าจ าหน่ายแพร่กระจายไปทั่วภาคเหนือหลายจังหวัด  
การใช้ประโยชน์ มีการน ามาใช้ประกอบอาหารเป็นเครื่องเทศแต่มีกลิ่นไม่หอมเหมือนมะแขว่น
พ้ืนเมือง จึงไม่ได้รับความนิยมในการบริโภค ภายหลังต้นส่วนใหญ่ถูกโค่นทิ้งและขาดการดูแล แต่จาก
การสกัดน้ ามันหอมระเหยพบว่ามีปริมาณน้ ามันสูง จึงได้รับความสนใจในการน าน้ ามันที่สกัดมาใช้
ประโยชน์แทนการบริโภคผลสด 
 

 
ภาพที่ 7 ลักษณะหนามและล าต้นของมะแขว่นไต้หวัน 

 

3. มะข่วง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zanthoxylum rhetsa Wall. 
ลักษณะเด่น ล าต้นมีหนามแหลม และต้นเตี้ยกว่ามะแขว่น ใบและขนาดทรงพุ่มเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ
มะแขว่น พบได้    ตามป่าเบณจพรรณ  
แหล่งที่พบ พบเจริญในพ้ืนที่เขตร้อนหรือพ้ืนที่เขตอบอุ่นของโลก ส าหรับในประเทศไทยส่วนมากพบ
พืชชนิดนี้ในพ้ืนที่ทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ แพร่ พะเยา โดยเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-20 



เมตร มีหนามรอบลาต้นและกิ่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่หรือคู่เรียงสลับ ออกดอกตรง
ปลายกิ่งช่วงเดือนเมษายน เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ แยกเพศคนละต้น ติดผลประมาณปลายเดือน
เมษายนถึงเดือนสิงหาคม มีผลค่อนข้างกลม เมล็ดขนาดเล็กเป็นมันสีดามีน้ามันเป็นองค์ประกอบ 
(Suksathan et al., 2009) นอกจากจะพบมะข่วงในพ้ืนที่ภาคเหนือแล้ว ยังสามารถพบมะข่วงในบาง
พ้ืนที่ของภาคตะวันตกที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น และมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบางพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น อาเภอหนองหญ้าปล้อง อาเภอเขาย้อย และอาเภอแก่งกระจาน 
โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงและลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ได้ทาการเพาะปลูกสาหรับใช้เป็นอาหาร  
และนามาใช้เป็นยาสมุนไพรโดยชนกลุ่มนี้เรียกพืชชนิดนี้ว่า “มะแขว่น มะแขว่น พริกพราน หรือพริก
นายพราน” 
การใช้ประโยชน์ มะข่วงถูกใช้เป็นยาแผนโบราณสาหรับรักษาโรคชนิดต่างๆ อย่างหลากหลาย จาก
การค้นข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีสารแอลคาลอยด์เป็นสารกลุ่มหลักและสารกลุ่มรอง  คือ ลิกแนน คูมา
ริน เอไมด์ และเทอร์พีน มีข้อมูลจานวนมากที่ชี้ให้เห็นถึงการมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของ
สารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบ โดยแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบ 
และฤทธิ์ต้านมะเร็ง จากข้อมูลที่มะข่วงมีความสาคัญทางด้านยาเป็นอย่างมาก ราคาจ าหน่าย มัก
จ าหน่ายโดยน าผลสุกแก่ที่ตากแห้ง มามัดช่อผลขนาดประมาณ 1 ก ามือ ชายในราคา 20 -50 บาท 
(แล้วแต่ช่วงฤดูกาล) เพ่ือใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหารประเภทพริกแกง 
 

 
ภาพที่ 8 ส่วนของพืชมะข่วง (Z. rhet8sa) ก) ต้น ข) หนามรอบล าต้น ค) ดอก ง) ใบและผล จ) ราก 

 



 
ภาพที่ 9 ส่วนประกอบของดอกและผล 

 

 
ภาพที่ 10 น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกหุ้มเมล็ดสดพืชสกุลมะแขว่นจากแต่ละแหล่ง พบว่ามะแขว่นไต้หวันมี

ปริมาณน้ ามันต่อหน่วยสูงที่สุด  
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

พืชสกุล  มะแขว่น หรือ มะแข่น  (Zanthoxylum) วงศ์ Rutaceae มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นเดิม
คือมะแขว่น จากการตรวจสอบชือในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ 2544 จะใช้ค าว่ามะแข่น โดยมี
ชื่อวิทยาศาสตร์คงเดิม เนื่องจากการเสนอโครงการวิจัยในชื่อเดิมคือมะแขว่น จึงใช้ชื่อมะแขว่นตลอดการ
ทดลอง ภายหลังจากนี้จะเรียกชื่อมะแข่น เพ่ือให้สอดคล้องกับราชบัณฑิตต่อไป   จากการศึกษาวิจัยความ
หลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปในสกุลมะแข่น โดยการส ารวจ รวบรวม
พันธุ์พืชและสัมภาษณ์เกษตรกร ด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 พบพืชพ้ืนเมืองทั่วไป สกุล
มะแข่น ได้ 4 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ มะแข่นไต้หวัน (Zanthoxylum sp.) ฮวาเจียว (Z. armatum DC.), มะแข่น 
(Z. myriacanthum Wall. ex Hook. f.), and มะข่วง (Z. rhetsa (Roxb.) DC.). พืชสกุลมะแข่น มักพบ
ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ที่รกร้าง ชายป่า ตั้งแต่ระดับพ้ืนราบของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ไปจนถึงบน



ดอยที่ความสูงมากกว่า 1,000 เมตร มีการใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเทศประกอบอาหารและน าน้ ามันสกัดจาก
เปลือกหุ้มเมล็ดมาใช้ประโยน์ด้านเครื่องส าอางและเวชภัณฑ์บางชนิด   
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) น าผลการวิจัยไปส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้านการผลิต แปรรูป เพ่ิมมูลค่า และ
จ าหน่าย เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยถือเป็นการใช้ประโยชน์จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
จากเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรม ให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การผลิตและการตลาดมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการเกษตร 4.0 ของรัฐบาลที่
เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร ท าให้ได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูง ตรงกับ
ความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต 

2) จัดท ำโครงกำรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกมะแข่นเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชนที่สำมำรถเพ่ิมพ้ืนที่
ป่ำและเสริมรำยได้ให้กับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง เสนอภำยใต้โครงกำร กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิต
มะแขว่นเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นบนพ้ืนที่สูงเขำหัวโล้น จ. น่ำน (อ. สองแคว 
และ อ. นำหมื่น) และ จ. เชียงรำย (อ. เทิง) อย่ำงครบวงจร 

3) จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาเครื่องอบแห้งส าหรับ
อบแห้งมะแขว่น 

4) จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ามะแข่น
ด้วยการสกัดน  ามันหอมระเหยใช้เป็นส่วนประกอบในระดับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมะแข่นให้กับเกษตรกรและ
เครือข่ายชุมชน ในโครงการ ศพก. อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
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