(กรุงเทพฯ) พริกหอม (ภาคกลาง) มะแขว่น หมากข่วง
(แม่ฮ่องสอน)
พื้นที่เพาะปลูก : จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอสะเมิง,
อำเภอแม่ริม, อำเภอดอยสะเก็ด) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จั ง หวั ด น่ า น ได้ แ ก่ อำเภอนาน้ อ ย, อำเภอสองแคว,
อำเภอนาหมื่น, อำเภอท่าวังผา, อำเภอเมืองน่าน
จำนวนเพาะปลูก : มีเกษตรกรปลูกจำนวน 155 ราย
พื้นที่ปลูก 2,146 ไร่ 29,800 ต้น
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นายศักดิ์สิทธิ์ ปริกเพชร
นายบุญชุม ต๊ะติ๊บ
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มดแดง, มดดำ, มดฮี่, เครือเขา (เถาวัลย์)
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1. เพื่อปลูกฝังภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้กับนักเรียน
2. เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ที่มีประโยชน์และมีความ
สำคัญต่อท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหายและขยายผลในเชิงรุก
3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพรรณไม้
ในท้องถิ่นพร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยทุกส่วนของพืช
4. ขยายผลการศึกษาการเรียนรู้พรรณไม้ที่ควร
อนุรักษ์
5. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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นันทวัน บุญยะประภัคร. สมุนไพรพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ,
บริษัทประชาชน จำกัด, 2539 หน้า 259-260
อินเตอร์เน็ต http://.www.nan.doae.go.th
ผู้ประสานงาน
นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม ครู คศ.3 โทรศัพท์ 081-7247414
E-mail : Boonrit_sa@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
นายหรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล โทรศัพท์ 081-9800012
ศึกษาโดย
1. นายกิตติชัย ถาพรม
2. นายคุณากร อุดยอด
3. นางสาวรัชนีกร ตุ้ยพรหม
4. นางสาวสุชาดา พุทธโล
5. นางสาววิภาดา หมั่นเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์บุญฤทธิ์ ชาเตียม
2. อาจารย์รัตนากรณ์ วงค์วิจิตร
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ตามพจนานุกรมฉบับพระเกียรติ 2530 หน้า 53
มะแขว่น มะแข่น มะแคว่น หมากมาศ พริกหอม หมากแก่น
เหล่านี้ คือ กำจัดนั่นเอง ขึ้นตามป่าดิบแห้ง
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มักจะขึ้นตามบริเวณไหล่เขา พบมากในภาคใต้และ
ภาคเหนือของประเทศไทย (น่านบริเวณอำเภอนาหมื่น,
นาน้อย, สองแคว, เมืองน่าน) ขึ้นตามบริเวณไหล่เขา
นำมาเพาะมีข้อจำกัดเฉพาะพิเศษช่วงมกราคม เท่านั้น
(เพาะในถุ ง ดำดิ น บนเขา) ปลู ก ในช่ ว งต้ น ฝน เดื อ น
พฤษภาคม - มิถุนายน ควรระวังไฟป่าหรือการเผาป่า
เพราะมะแขว่นไม่ทนสภาพความร้อนได้
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ราก ขั บ ลมในลำไส้ ขั บ
แก้พิษงู พิษตะขาบ
สมานบาดแผล
เปลื อ ก แก้ ล มวิ ง เวี ย น
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เมื่อปลูกมะแขว่นหรืองอกเองตามธรรมชาติ เมื่ออายุ
1-2 ปี ควรเด็ดยอดทิ้ง เพื่อให้มีการแตกกิ่งก้าน
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ราก มีความยาวมากประมาณ 5-10 นิ้ว แตกออก
จากรากแขนงมียางเหนียว มีสีน้ำตาลอ่อน
ต้น เป็นไม้ยืนต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร
ขนาดเส้นรอบวง 20-50 เซนติเมตร มีหนามรอบลำต้น
ไม่มียาง ไม่ทนต่อแมลง
ผล ผลแห้ ง เมล็ ด เล็ ก กลม เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
0.3-0.5 ซม. เปลือกผลมีสีเขียวเมื่อแก่จัดจะมีสีน้ำตาลเข้ม
ผิวขรุขระ มีกลิ่นฉุน มีรสชาติ
ดอก ออกดอกเป็นช่อเป็นดอกไม่สมบูรณ์ ยาว
10-20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 ซม จำนวน
4 กลีบ มีสีนวลหรือ ขาวอมเขียวทนต่อแมลง มีกลิ่น
เมล็ด รูปร่างกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 ซม.
สีดำแกมน้ำตาล ผิวเรียบ มีกลิ่นฉุน มีรสชาติ มีความแข็ง
ใบ ใบเลี้ยงคู่เรียงสลับใบย่อย 5-8 ใบ ยาวประมาณ
6-8 ซม. กว้าง 3-5 ซม. หลังใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวอ่อน
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อายุ 3-5 ปี ประมาณ 1-5 ก.ก. (น้ำหนักแห้ง)
อายุ 6-10 ปี ประมาณ 10-15 ก.ก. (น้ำหนักแห้ง)
อายุ 11-15 ปี ประมาณ 30-35 ก.ก. (น้ำหนักแห้ง)
อายุ 16-25 ปี ประมาณ 50 ก.ก.(น้ำหนักแห้ง)
งอกในดินร่วนซุย ไม่ทนความร้อน ชอบบรรยากาศ
ชุ่มชื้นและหุบเขาพื้นที่ปลูกมากที่สุดในอำเภอนาน้อย และ
จังหวัดน่าน

ª√–‚¬™πè·∑å·°ã¡À“™π
ศักยภาพ ดับคาวเนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู
ประโยชน์ สร้างรายได้แก่ครอบครัว ชุมชน ประเทศ
นวัตกรรม น้ำพริกใส่ลาบสำเร็จรูป

ในลำไส้

เนื้อไม้ ขับลมในลำไส้ ขับลม
แก้หน้ามืดตาลาย
ขับโลหิตระดู
ผล รักษาโรคทางเดิน
แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
บำรุงหัวใจ ขับลม
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ผล ใช้เป็นเครื่องชูรส เช่น ลาบ หลู้ และแกง
บางชนิด
ใบอ่อน ใช้รับประทานสด หรือปรุงอาหาร
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zanthoxylum limonella Alston
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ชื ่ อ อื ่ น : มะแขว่ น (เหนื อ ) พริ ก หอม กำจั ด ต้ น
หมากมาศ มะข่วน ลูกระมาศ หมักข่วง

