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มะนาวไม่รู้โห่ หรือ หนามแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carissa carandas L. (Auct.) หรือ Carissa 

congesta Wight. เป็นพืชในวงศ์ APOCYNACEAE นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากดอกและผลมีลักษณะ
สวยงาม มะนาวไม่รู้โห่เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูง 2 - 3 เมตร ล าต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ทุกส่วนของต้น          
มีน  ายางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่รี ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อ
กระจุกตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกตลอดปี แต่มีดอกดกในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน ผลมีลักษณะทรงกลมรีขนาดเท่าหัวแม่มือเป็นพวง ผลอ่อนสีขาวอมชมพูมีน  ายางมาก 
รับประทานได้ ผลสุกสีม่วงด า มีเมล็ดจ านวนมาก สีน  าตาล  

สรรพคุณตามต ารายาไทย 
แก่น บ ารุงไขมัน เหมาะส าหรับคนผอม บ ารุงธาตุ  
ใบสด ต้มน  าดื่ม แก้ท้องร่วง แก้ปวดหู แก้ไข้ แก้เจ็บปากและคอ  
ผล ผลสุกและดิบ รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน แก้ท้องเสีย  
ราก รากสด ต้มน  าดื่ม ขับพยาธิ บ ารุงธาตุ เจริญอาหาร ต าให้ละเอียดผสมกับเหล้า ทาหรือพอกรักษา 
บาดแผล และแก้คัน  

คุณค่าทางอาหาร 
ผลสุก 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 75 กิโลแคลอรี และมีวิตามินซี 9 - 11 มิลลิกรัม ปัจจุบันนิยม

น าผลสุกมาท าเป็นน  าผลไม้เนื่องจากมีวิตามินซีสูงและมีรสเปรี ยว ส่วนของผลนอกจากการรับประทานสดแล้ว 
ยังสามารถน ามาดองเกลือ แช่อิ่ม ท าเป็นวุ้น ท าแยมผลไม้ และใช้ส าหรับแต่งสีให้กับอาหารและเครื่องดื่มได้  

สารส าคัญ 
ผลมีสาร anthocyanin สารประกอบฟีนอลิก และ triterpenoid acid  

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
ผลของมะนาวไม่รู้โห่มีฤทธิ์แก้อักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเซลล์มะเร็ง แต่ยังเป็นเพียงการศึกษา

ในระดับเซลล์และหลอดทดลองเท่านั น ส าหรับการศึกษาความเป็นพิษในขณะนี  ยังไม่มีการรายงานความเป็น
พิษจากการรับประทานผลของมะนาวไม่รู้โห่ แต่น  ายางสีขาวซึ่งมีในทุกส่วนของต้น อาจท าให้เกิดอาการระคาย
เคืองหรืออาการแพ้ได้ ดังนั นควรหลีกเลี่ยงหรือรีบท าความสะอาดทันทีหากสัมผัสโดน (1) 

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่านอกจากการรับประทานสดแล้ว เรายังสามารถน าผลของมะนาวไม่รู้โห่ไป
ท าเป็นเมนูอ่ืนๆ ได้อีก เช่น 
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เมนูที่ 1 น  ามะนาวไม่รู้โห่ (2) 
ส่วนผสม 
1. ผลสุกจัดสีแดงเข้ม ½ กิโลกรัม 
2. ใบเตยหอม 10 ใบ 
3. น  าตาล 200 กรัม 
4. เกลือ ½ ช้อนชา 
5. น  าสะอาด 2 ลิตร 
วิธีท า 
1. เก็บผลสุกจัดของมะนาวไม่รู้โห่ โดยเฉพาะที่มีสีแดงจัดหรือสีแดงเข้ม น ามาล้างท าความสะอาด 

ผึ่งทิ งไว้ให้สะเด็ดน  า 
2. น าผลมาใส่ในครกต าหรือบุพอแหลก 
3. ใส่ลงในหม้อ เติมน  าแล้วน าขึ นตั งไฟต้มจนเดือด ระหว่างนั นให้ช้อนฟองออกเป็นระยะ  
4. ต้มจนผลมีสีซีดให้ปิดไฟยกลง 
5. กรองด้วยผ้าขาวบางเพ่ือแยกกากออกทิ งหรือน าไปท าแยมก็ได้  
6. น าน  าที่ได้ขึ นตั งไฟอีกครั ง ใส่ใบเตย เติมน  าตาลและเกลือ ปรุงรสตามชอบ ส าหรับคนที่มีโรค

ประจ าตัว เช่น เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง อาจปรับลดน  าตาลและเกลือตามความเหมาะสม 
หรือจะไม่ใส่ก็ได้ เนื่องจากน  าต้มท่ีได้จะมีรสเปรี ยวออกฝาดๆ เล็กน้อยแล้ว 

7. ต้มจนเดือดอีกครั งแล้วปิดไฟยกลง 
8. ทิ งให้เย็นแล้วกรอกใส่ขวดแช่ตู้เย็น หรือรับประทานพร้อมน  าแข็งจะช่วยให้อร่อยยิ่งขึ น  

เมนูที่ 2 มะนาวไม่รู้โห่แช่อิ่ม (2) 
ส่วนผสม 
1. ผลแก่แต่ยังไม่สุกออกสีเเดงเรื่อๆ  
2. น  าตาลทราย  
3. เกลือ  
4. น  าปูนใส  
5. ใบเตย  
6. น  าสะอาด  
วิธีท า 
1. ล้างผลให้สะอาด น าไปเเช่น  าเกลือ 1 คืน (เกลือ 1 ช้อนโต๊ะต่อน  า 4 ลิตร) 
2. เมื่อครบเวลาน ามาล้างน  าเกลือออกเเล้วผ่าครึ่ง เเคะเมล็ดออก ล้างให้สะอาดอีกครั ง  
3. น ามาเเช่ในน  าปูนใส ประมาณ 15 นาที จากนั นล้างให้สะอาดอีกครั ง ผึ่งทิ งไว้ให้สะเด็ดน  า 
4. เตรียมน  าเชื่อม โดยต้มน  า 2 ส่วนต่อน  าตาล 1 ส่วน เมื่อน  าตาลละลายหมดใส่เกลือไปเล็กน้อย 

ตามด้วยใบเตย รอให้เดือดเล็กน้อย ปิดไฟยกลง 
5. เทน  าเชื่อมที่เย็นแล้วให้ท่วมผล แช่ไว้ 1 - 2 คืน  
6. ตักใส่ขวดโหลเก็บไว้รับประทาน มะนาวไม่รู้โห่แช่อ่ิมที่ได้จะมีรสชาติเปรี ยวอมหวาน 
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