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นอยหนา (custard apple หรือ sugar apple) มีชื่อวิทยาศาสตรคือ Annona squamosa L. จัดอยู
ในวงศ Annonaceae (1) ซึ่งมีพืชที่อยูในวงศเดียวกันไดแก ทุเรียนเทศ (A. muricata L.) และนอยโหนง (A. 
reticulata L.)  ถือเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภคเปนอยางมาก และเปนไมผลเศรษฐกิจที่
สําคัญ เนื่องจากมีเนื้อนุม หอมหวาน ใหเนื้อมากและมีคุณคาทางโภชนาการสูง คนไทยนิยมรับประทาน
นอยหนาสด และยังนําเนื้อนอยหนามีทําเปนอาหารและขนมหวานไดอีกหลายเมนูเชน นอยหนากะทิ , 
นอยหนาบวชชี, ไอศกรีมนอยหนา, ขาวเหนียวน้ํากะทินอยหนา เปนตน ดวยความที่เนื้อของนอยหนามีความ
นุมละมุนคลายกับขนมคัสตารดของยุโรป นอยหนาจึงมักนํามาทําเมนูอาหารหวานมากกวาอาหารคาว
นอกจากนี้ สวนอ่ืนๆของนอยหนา อาทิ เมล็ด ใบ เปลือก ราก และลําตน ยังสามารถนํามาใชเปนสมุนไพร
รักษาโรค รวมถึงการใชประโยชนในดานการเกษตรไดหลายทาง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของนอยหนา จัดเปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูงประมาณ 8 ม. แตกก่ิงกานสาขา
เปนกานเล็กๆ ผิวเกลี้ยง สีเทาอมน้ําตาล ใบเดี่ยวรูปรีเรียงสลับไปตามขอตน ดอกเดี่ยวออกตามงามใบ หอยลง 
สีเหลืองอมเขียว มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกรูปหอกเรียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผูและรัง
ไขจํานวนมาก ผลเปนรูปกลมๆ ปอมๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3-4 นิ้ว เปลือกผลเปนสีเขียว มีผิว
ขรุขระเปนปุมกลมนูน ภายในมีเนื้อสีขาวหอหุมเมล็ดสีดํา หรือสีน้ําตาลเขม (1) 

 ในประเทศไทยสามารถพบการปลูกนอยหนาไดในทุกภาค และมักมีชื่อเรียกแตกตางกันในแตละ
ทองถิ่นเชน หมักเขียบ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะนอแน มะแน (เหนือ) นอยแน (ใต) ลาหนัง (ปตตานี) เปนตน 
โดยปจจุบันแหลงปลูกนอยหนาท่ีสําคัญในประเทศไทยอยูท่ีอําเภปากชอง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะเปน
ไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญแลว นอยหนายังสามารถนํามาใชประโยชนในแงของสมุนไพรรักษาโรค และการใช
ประโยชนดานการเกษตรอื่นๆ โดยสรรพคุณพ้ืนบานตามตํารายาไทยมีการจําแนกการใชประโยชนจากสวน
ตางๆ ของนอยหนาดังนี้ (2) 



 

 
- ราก ใชเปนยาระบาย ทําใหอาเจียน ถอนพิษ และแกพิษงู 
- เปลือกตน ใชรักษาแผล แกทองเสีย และแกพิษงู 
- ใบ ใชรักษากลากและโรคผิวหนังอื่นๆ ขับพยาธิ ฆาหิดและเหา และแกอักเสบ 

- ผล ใชรักษากลาก เริม งูสวัด ขับพยาธิ และแกพิษงู 
- เมล็ด ใชฆาเหา และลดอาการบวม 

สวนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรพบวา ผลของนอยหนานอกจากรสชาติที่หวานหอมแลวยังมี
คุณคาทางโภชนาการหลายประการ และถือเปนแหลงใหพลังงานชั้นเยี่ยม โดยในเนื้อผลนอยหนา 100 ก. ให
พลังงานสูงถึง 94 กิโลแคลลอรี่ และยังมีธาตุอาหารที่จําเปนอ่ืนๆ ไดแก คารโบไฮเดรต แรธาตุ และวิตามิน
ชนิดตางๆ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (3-4)  ฤทธิ์ปกปองสมอง (5) คลายความเครียดและวิตกกังวล (6) และตาน
การชัก (7) และนอกจากเนื้อผลที่มีประโยชนตอรางกายแลว ยังมีการนําสวนอ่ืนมาศึกษาเพื่อใชประโยชนดวย 
เชน ใบ เปลือกตน ราก และเมล็ด ซึ่งพบวา มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีแนวโนมสามารถพัฒนามาใชเพ่ือเปน
สมุนไพรรักษาโรคได เชน ฤทธิ์ตานเบาหวาน ตานการอักเสบ รักษาแผล รักษาแผลในกระเพาะอาการ แกปวด
และลดไข ปกปองตับและไต เปนตน (8-15) แตอยางไรก็ตาม งานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งหมดเปนเพียง
การศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตวทดลองเทานั้น ซึ่งยังตองการขอมูลในระดับคลินิกเพ่ือตอยอดในการ
พัฒนา และนอกจากฤทธิ์ดังกลาวแลว นอยหนายังมีฤทธิ์ทางยาอ่ืนๆ ที่นาสนใจ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน
ในดานการเกษตรไดหลายทาง ซึ่งอาจใชเปนชองทางในการเพิ่มมูลคาจากสวนอ่ืนๆ นอกจากการใชผลเพ่ือ
บริโภคเพียงอยางเดียว เชน ฤทธิ์กําจัดพยาธิในสัตวเศรษฐกิจ ฤทธิ์กําจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด และกําจัดแมลง
ปรสิต (16-18) โดยเฉพาะการใชเพ่ือกําจัดเหา ซ่ึงจากภูมิปญญาพื้นบาน มีการนําใบสดและเมล็ดของนอยหนา
มาใชเพ่ือกําจัดเหา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับฤทธิ์ฆาเหาของนอยหนาที่พบวา มี
ฤทธิ์ในการกําจัดเหาของอาสาสมัครไดจริง (19-21) แตก็มีผลขางเคียงที่ตองระมัดระวังคือ อาจกอใหเกิด
อาการระคายเคืองตอเยื่อบุตาและผิวหนังได ดังนั้นจึงควรใชดวยความระมัดระวังอยาใหเขาตา และไมควรใช
หากมีบาดแผลหรือรอยถลอกบนหนังศีรษะ (22-24) สวนรายงานความเปนพิษที่เกิดจากการบริโภคเนื้อผล
นอยหนา พบรายงานผูปวยมีอาการแพจากการรับประทานนอยหนา โดยกอใหเกิดอาการคันในบริเวณคอหอย
และลิ้น เกิดอาการบวมแดงบริเวณริมฝปาก และเกิดผื่นลมพิษ ซึ่งในรายงานระบุวาผูที่มีประวัติแพอะโวคาโด 
มะละกอ และยางพารา อาจมีโอกาสแพนอยหนาไดเชนกัน (25) ดังนั้นเมื่อบริโภคนอยหนาจึงควรหมั่นสังเกต
อาการท่ีผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได 

สามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยของนอยหนาไดในจุลสารขอมูลสมุนไพร ฉบับที่ 36(1) เดือน
ตุลาคม 2561  
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