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พืชเครื่องเทศสวนใหญ ลวนเปนพืชพื้นเมืองของประเทศในเขตรอน 
หลากหลายพืชเครื่องเทศถูกบรรจุลงในอาหารเพื่อปรุงแตงกล่ิน รส ถนอมรกัษา และยังเปน
ยารักษาสุขภาพ สืบทอดเปนวัฒนธรรมอาหารท่ีแตกตางกันไปตามประเทศ ตามภูมิภาค สืบ
ทอดแกคนรุนหลัง  และเกิดการคาขายแลกเปล่ียนกันไปท่ัวโลกอยางขาดไมได 

 

มะแขวน เปนพืชเครื่องเทศหน่ึงท่ีพบมากทางภาคเหนือของไทย เปนพืช
เศรษฐกิจทองถิ่นของจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด  ยกตัวอยางเชน จังหวัดนาน ถึงกับมีการ
จัดงานมะแขวนขึ้นทุกป    มะแขวนมีความตองการใชในการบริโภคประจําวันโดยเปน
เครื่องเทศหรือเปนสวนประกอบของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือหลากหลายชนิด  ผลผลิต     
มะแขวน ไดจากท้ังการเก็บจากปา และการปลูกท่ีแพรหลายไปไมนอย      
       
 
ชื่อวิทยาศาสตร  :  Zanthoxylum  limonella  Alston. 
ชื่อวงศ  :  RUTACEA 

  

 สวนมะแขวน จังหวัดนาน 
               
ลักษณะทางพฤกษศาสตร   

มะแขวนเปนไมขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร มีหนามอยูรอบลําตนและ
กิ่ง  ตนออนจะมีสีแดงแกมเขียว  ลักษณะของใบเปนใบประกอบ  แตละใบจะมีใบยอย 10-25 
ใบ  ชอดอกเปนชอแบบกลุมยอย มีสขีาวอมเทายาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร  มีดอกตัวผู
และดอกตัวเมียอยูคนละตน  ผลมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร  เปลือกของ
ผลสีเขียวเมื่อแกจัดจะเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลเขม ผลแกจัดจะแตกออก  เมล็ดกลมเรียบ เมื่อแก
จัดจะมีสีดําเขมเปนมัน มีกล่ินหอมฉุนคลายผักชี มีรสเผ็ดเล็กนอย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ 
  มะแขวนพบทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยธรรมชาติพบขึ้นในปาดิบแลง 
หรือปาดิบเขา   
 
แหลงผลิตมะแขวน 
  เกษตรกรจะปลูกมะแขวนสลับกับพืชสวนปา คือปลูกรวมกับพืชชนิดอ่ืนเพื่อ
เพิ่มรายได  มะแขวนมีการปลูกมากในเขตจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยาและ
นาน   แหลงผลิตมะแขวนท่ีมีคุณภาพ เชน  ตําบลผาชางนอย อําเภอปง  จังหวัดพะเยา   
ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน และตําบลยอด อําเภอสองแคว จังหวัดนาน    
 
สภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม 
  มะแขวนเจริญเติบโตในท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 800-1,000 เมตร 
ตองการสภาพอากาศคอนขางเย็น ความช้ืนในอากาศสูง  เจริญเติบโตดีในสภาพกลางแจง  
ไมตองการนํ้ามากนัก  ชอบดินท่ีระบายนํ้าไดดี    จึงควรปลูกตามไหลเขา หรือพื้นท่ีสงูชัน 
 
การผลิตมะแขวน   
  การขยายพันธุ  

โดยท่ัวไปการขยายพันธุมะแขวนใชวิธีเพาะเมล็ด  โดยใชเมล็ดแกจัด และเปน
เมล็ดสดท่ีออกจากเปลือกใหมๆ ยังไมแหง  นําลงเพาะทันที โดยแชในนํ้าอุนประมาณ 50     
องศาเซลเซียส  5-10 นาที แลวนําไปแชในนํ้าเย็น 1 คืน เพื่อใหเปลือกนอกแตก และเปน
การทําลายไขท่ีเคลือบเมล็ดออกดวย เพื่อจะชวยใหเมล็ด
สามารถงอกไดเร็วและไดผลดีขึ้น        หรืออาจนําเมล็ด
มะแขวนสด มาขูดเอาสวนของเน้ือหุมเมล็ดออกกอนโดย
ใชทรายถู จากน้ันนําไปเพาะในกระบะทราย  รดนํ้าเปน
ระยะ แตอยาใหนํ้าขังมากเกินไปเปนเวลาประมาณ 1-2 
เดือน เมื่อตนกลางอกมีใบจริงและแข็งแรงดีแลว ยายลง
ปลูกในถุงเพาะชํา เพื่อเตรียมยายลงแปลงปลูกตอไป กลา
ท่ีเหมาะสมยายปลูกควรมีอายุ 3 เดือน ความสูงประมาณ 
3-5 น้ิว กลาขนาดเล็กจะมีอัตราการรอดสูง  ดังน้ันจึงควร
เพาะกลาตั้งแตเดือนมีนาคมเพื่อใหทันปลูกในตนฤดูฝน 
  การปลูกและดูแลรักษา  

 การยายปลูกควรทําในฤดูฝน หลุมปลูกตองไมขังนํ้ากลาจะเนาตายได  ใช
ระยะปลูก 4 X 4 เมตร  จํานวน  100 ตนตอไร  ในระยะแรกควรใหมะแขวนเติบโตตาม
ธรรมชาติ การพรวนดินหรือการกําจัดวัชพืชตองระมัดระวังอาจทําใหระบบรากกระทบกระเทือน
เพราะรากมะแขวนอยูระดับผิวดิน จึงอาจทําใหตนมะแขวนตายหรือ ชะงักการเจริญเติบโตได 

TIP 
ซวงเจีย หรือ Szechwan pepper 
( ชื่ออื่น ๆ Chinese pepper, Japanese pepper, Aniseed pepper,   Chinese prickly-ash, 
Fagara, sansho, Nepal pepper, Indonesian lemon pepper)   
พริกเสฉวน อยูในสกุล Zanthoxylum (ไดแก Z. piperitum และ Z. schinifolium) ปลูกและ
บริโภคกันอยางแพรหลายในเอเชียเปนเครื่องเทศ มีการใชกันอยางแพรหลายในอาหารของ
มณฑลเสฉวน ประเทศจีน รวมทั้งทิเบต, ภูฏาน, เนปาล, ญ่ีปุน พริกเสฉวนมีกลิ่นและรสชาติเปน
เอกลักษณ ชาวเฉิงตูมลฑลเสฉวนเรียกวาพริกชา เพราะทานแลวเกิดอาการชาที่ลิ้น นิยมนําไป
ใสเปนเครื่องปรุงอาหารเสฉวนเกือบทุกชนิด เชน ผัด ซุป หรือแกงตาง ๆ รวมไปถึงขนมขบเคี้ยว
กรุบกรอบ ที่ขายตามรานสะดวกซื้อ หลายชนิดก็มีพริกเสฉวนเปนสวนประกอบ แมแตจําพวกปง
ยาง และบดรวมกับพืชผักชนิดอื่น เปนผงสําหรับโรยของทอด ของยางเหลานั้นเพื่อชูรส    



   
เมื่อตนมะแขวนมีอายุ 1-2 ป ควรทําการเด็ดยอดเพื่อใหแตกก่ิงกานเปนการ

เพิ่มผลผลิตและยังทําใหตนเต้ียซึ่งจะสะดวกตอการเก็บเก่ียว ในระยะ 1-3 ปแรกตนมะแขวน
จะไมสามารถจําแนกตนตัวผูหรือตนตัวเมียได  จนกระท่ังเริ่มออกดอกในปท่ี 3 หรือ 4 ดอก
บานเต็มท่ี ตนตัวเมียเริ่มติดผล แตตนตัวผูดอกจะรวงและไมติดผล  นิยมตัดตนตัวผูบางสวน
ท้ิง และใชวิธดีเสียบยอดแทน โดยตัดสวนยอดออกเหลือลําตนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร แลว
ใชวิธีเสียบยอดของตนตัวเมียแทนตนเดิม   

 ปญหาสําคญัท่ีพบไดแก  ปลวกกัดกินรากและโคนตน ทําใหตนกลวงและถูก
มดดําเขาทําลายซ้ํา ทําใหตนตาย หรือถูกสัตวจําพวกตัวตุนกัดกินราก ทําใหยืนตนตาย
บางสวน และท่ีสําคัญคือ ถูกไฟปาเผาทําลาย ในฤดูแลงจึงควรถางหญาเพื่อปองกันไฟปา 
   

การเก็บเกี่ยวและการทําแหง  
  มะแขวนจะเริ่มใหผลผลิตเมื่ออายุ 3-5 ป  โดยท่ีมะแขวนมีพันธุหนักและพันธุ

เบา  พันธุเบาจะเริ่มออกดอกในเดือนกรกฎาคม และเก็บเก่ียวในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  
สวนพันธุหนักจะเริ่มออกดอกในเดือนสิงหาคมและเก็บเก่ียวผลในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  
การเก็บเกี่ยว ผลแกจัดซึ่งเมื่อแหงจะมีสีนํ้าตาลดําและมีกล่ินหอม  หากเก็บผลผลิตมะแขวน
ออนเมื่อทําแหงแลวสีเปลือกจะไมดํา ผลเหี่ยว เปนเช้ือราไดงาย กล่ินเสื่อมเร็วและตลาดไม
ตองการ 
       
 
 
 
   

 
 
 
 
 

เกษตรกรตาํบลยอด อาํเภอสองแคว จังหวัดนาน แขวนตากมะแขวนไวทุกบาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตะขอสําหรับเก็บเกี่ยว และผลผลติมะแขวนสดเก็บเก่ียวแลวนํามามัดจุกกอนนาํไป
แขวนตากใหแหง 



การทําแหง โดยท่ัวไปเกษตรกรจะนํามามัดเปนกํา และแขวนผ่ึงแดดบนราวยก
พื้น ตากแดดประมาณ 3-4 วัน จนแหงสนิท  และเก็บเขาในเวลากลางคืนทุกวันเพื่อปองกัน
ความช้ืนจากนํ้าคางทําใหเกิดเช้ือรา   การอบดวย
เครื่องอบแหงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีทําใหไดคุณภาพดี
สม่ําเสมอ  กระบวนการอบแหงดวยเครื่องอบลมรอน 
คือ  ตัดมะแขวนจากชอใหญใหมีขนาดชอเล็กลง 
สามารถวางเกล่ียบนตะแกรงอบไดอยางสมํ่าเสมอ ใช
อุณหภูมิการอบท่ี-60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 
ช่ัวโมง แลวลดอุณหภูมิลงทีละ 5 องศาทุกช่ัวโมงจน
แหงสนิท ซึ่งใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมงระยะเวลา
ประมาณ  ช่ัวโมง  อัตราสวนผลผลิตสดตอผลผลิตแหง 
คือ ผลสด 3 กิโลกรัมตากแหงเหลือ 1 กิโลกรัม 
  การเก็บรักษาผลผลิตแหง นํามะแขวน
แหงมาเขยาแยกเมล็ดออก และนําไปบรรจุถุงพลาสติก
เพื่อการขนสง  การเก็บรักษาเพื่อใหมีกล่ินหอม 
คุณภาพดี ควรเก็บในถุงฟอยดท่ีปดผนึกจะสามารถเก็บ
รักษาไดนาน 
 
  ผลผลิตมะแขวน   

มะแขวนอายุ 3-5 ปจะใหผลผลิต
ประมาณ 1-5 กิโลกรัมแหงตอตน  อายุ 6-10 ปจะใหผลผลิต 10-15 กิโลกรัมแหงตอตน  
อายุ 11-15 ปจะใหผลผลิต 30-35 กิโลกรัมแหงตอตน  และอายุ 21-25 ป จะใหผลผลิตถึง 
50 กิโลกรัมแหงตอตน 
 
การตลาดและผลิตภัณฑ 

เน่ืองจากเปนพืชเครื่องเทศท่ีใชใน
อาหารพื้นเมือง ตลาดมะแขวนสวนใหญจึงอยูในพื้นท่ี
ภาคเหนือ  ราคามะแขวนท่ีเกษตรกรขายได (เดือน 
ส.ค.2553) อยูในชวง 50-70 บาทตอกิโลกรัมแหง  
นอกจากเกษตรกรจะจําหนายผลผลิตมะแขวนแลว ยัง
มีการแปรรูปเปน ผลิตภัณฑมะแขวนดองนํ้าเกลือ 
นํ้าพริกลาบ เปนตน 
  
 สวนผสมของ“พริกลาบ” 

มะแขวนแหง ดีปล ีเม็ดผักชี ลุกจันทน  
พริกขี้หนุแหง หอมแดง กระเทียม ขา  
ตะไครหั่นฝอย และกะปยางไฟเกลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะแขวนดองน้ําเกลือ OTOP กลุมแมบานผาสิงห ม.5 ต.ยอด อ.สองแคว จ.
นาน โทร.054-779108 



 
สวนท่ีใชในการประกอบอาหารคือ ใบออนและผลมะแขวน  ใบและยอดออน

รับประทานเปนผักสดจ้ิมนํ้าพริก ลาบ ยํา  ผลเปนเครื่องเทศท่ีนิยมใชเปนเครื่องปรุงนํ้าพริก
ลาบ มีรสเผ็ด นํามาดองนํ้าปลา รับประทานกับลาบ ใสในยําช้ินไก หลู แกงขนุน แกงผักกาด 
ชวยทําใหรสชาติของอาหารดีขึ้น   มะแขวนมีภูมิปญญาชาวบานท่ีใชกินแกสําหรับอาหารจาน
ท่ีมีเน้ือสัตวมาก เพราะชวยยอยเน้ือได   ทางภาคใต นิยมผสมมะแขวนในเครื่องแกง เชน 
แกงฟกทอง แกงปลาไหล เปนตน ชวยใหแกงมีรสเผ็ดรอน และมีกล่ินหอม 
 
สารสําคัญออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาและสรรพคุณ 
  นํ้ามันหอมระเหยสกัดจากเมล็ดมะแขวน   มีฤทธ์ิตานการอักเสบท่ีเกิดจากพิษ
ของสาร formalin และ Carragenin และเมื่อทดลองกับคนสามารถระงับการอักเสบบน
ผิวหนังได เมื่อทาดวยนํ้ามัน นํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดจาก
ผลมีฤทธ์ิในการขับพยาธิลําไส  และยังไมมีรายงานวิจัย
ความเปนพิษของมะแขวน 

สรรพคณุทางยาแผนโบราณ ใชรากและ
เน้ือไมเปนยาขับลมในลําไส ลมขึ้นเบ้ืองสูง ทําใหหนา
มืดตาลาย วงิเวียน ลดความดัน เปนยาขับโลหิตระดูของ
สตรี แตไมใชกับหญิงมีครรภ ใบแกรํามะนาด แกปวดฟน 
เมล็ดสามารถสกัดนํ้ามันหอมระเหย แกลมวิงเวียน บํารุง
โลหิต บํารุงหัวใจ ขับลม    การใชในตํารายาจีน  แกปวด
ทอง ทองอืด ทองเฟอ แกอาเจียน แกทองเสีย และแกอาการปวดไสเล่ือน 
 
บทสรุป 

มะแขวนเปนพืชเศรษฐกิจทองถิ่นหน่ึงท่ีสรางรายไดแกเกษตรกรภาคเหนือ ตน
มะแขวนเปนไมยืนตนขึ้นในท่ีสูง โลงแจงและอากาศเย็น    มะแขวนนํามาเปนสวนประกอบ
ของอาหารเหนือ แทบทุกชนิด  การสงเสริมปลูกมะแขวนควรเปนพืชหลังบาน หรือพืชรวมกับ
พืชอื่นๆในระบบสวนปา  

 
เทาน้ี ก็นาจะเพียงพอกลาววา มะแขวนเปนพืชเคร่ืองเทศ

สมุนไพรที่นาสนใจไมนอย 
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