มั งคุด...ราชิ นีแห่งผลไม้
ธิ ดารั ตน์ จั นทร์ดอน
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

เมืองไทยเป็นเมืองทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณและผลไม้นานาชนิด มีทุเรียนเป็นราชาแห่ง
ผลไม้ ซึงมีรสชาติหวานมั น ให้พลั งงานสูงทําให้ร่างกายรู้ส ึกร้อนและได้มีการขนานนามให้ มั งคุด ซึงมี
รสชาติหวานเย็ น รั บประทานแล้วรู้ส ึกชืนใจเป็นราชินีแห่งผลไม้มาคูก่ ัน ได้ร ับความนิยมทั งในประเทศ
และต่างประเทศ มีการส่งออกทั งในเอเชีย จีน ญีปุ ่ น ยุโรปและตะวั นออกกลาง
มังคุด (Mangosteen) มีช ื อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana Linn. มีถินกําเนิดบริเวณ
คาบสมุ ท รมลายู สํา หรับ ประเทศไทยมีก ารเพาะปลูก กัน มากในภาคใต้แ ละภาคตะวัน ออก ใน
กรุง เทพมหานครมีว ั ง สวนมังคุด ซึงตั งอยูบริ
่ เวณวั ง หลัง โรงพยาบาลศิร ิราช สัน นิษฐานว่าเป็ นพืนที
สําหรั บปลูกมั งคุดเพือรั บรองคณะทูตทีเดินทางมาจากเมืองอืนป ั จจุบ ั นถ้าใครเดินทางไปวั งหลัง บริเวณ
ทางเดินไปวั ดระฆัง ยั งพบเห็นกําแพงของวั งสวนมังคุดปรากฏอยู่ ( )สรรพคุณตามตํารายาไทยของ
มั งคุดระบุไว้ว่า
ราก ทําให้ประจําเดือนมาตามปกติ รั กษาโรคบิดมูกเลือด
ต้น ใบ และดอก รั กษาโรคบิดมูกเลือด
เปลือกต้น ชะล้างบาดแผล รั กษาแผล
ผลดิบ สมานแผล แก้บาดแผล แก้ท้องร่วง แก้บิด
เปลือกผล แก้ท้องร่วง สมานแผล แก้ท้องเสีย
เนื อในผล บํารุงกําลั ง บํารุงร่างกาย ( )
สําหรั บงานวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าเนื อมังคุดมีสารกลุ่มแคททีช ินและฟลาวานอยด์ มีฤทธิ
ต้านอนุมูลอิสระ แต่ฤทธิ น้อยกว่าเปลือกมังคุดซึงจะพบสารกลุ่มแซนโทน ป ั จจุบ ันมีการพัฒนานํ าคั น
เนือมั งคุดผสมเปลือกมั งคุด โดยเน้นประโยชน์เรืองการต้านอนุมูลอิสระมีการศึกษาวิจ ัยอย่างต่อเนื อง

เพือพั ฒนานํ ามั งคุดเข้มข้นให้เป็นเครืองดืมเพือสุขภาพ รวมไปถึงการศึกษาเรื องความเป็นพิษของการ
นําเปลือกมั งคุดมาใช้สําหรั บบริโภค ทีจําเป็นต้องคํานึงถึงขนาดที
ใช้ เนื องจากมีรายงานความเป็นพิษ
ต่อตั บของสารกลุ่มแซนโทนทีพบในเปลือกมังคุด ( - ) สําหรับการรับประทานเนื อมังคุดสด ถึงแม้
ได้ร ับสารต้านอนุ มูลอิส ระเพียงเล็กน้ อย แต่ร สชาติก็หวานอร่อยถูกใจผู้บริโ ภค อย่างไรก็ตาม ควร
ระมั ดระวั งในผู้ท ีต้องควบคุมระดั บนํ าตาลในเลือดนอกจากนี มัง คุ ด ยัง มี ก ารนํ า มาใช้ ใ นผลิต ภัณ ฑ์
เครื องสํ า อาง เปลือ กมัง คุ ด ซึ งมีฤ ทธิ ต้ า นอนุ มู ล อิส ระต้ า นการอัก เสบและต้ า นเชื อแบคทีเ รีย
Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis ซึงเป็ นสาเหตุของการเกิดสิว ( )
นํามาพั ฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ร ักษาสิว ( - ) นอกจากนี ยั งมีการศึกษานําเปลือก
มั งคุดมาเป็นส่วนผสมในผลิตภั ณฑ์ลดกลินปาก( ) เจลและเพสต์สําหรั บป้ ายปาก เพื อใช้ร ักษาโรคปริ
ทันต์และแผลในปาก เนื องจากมีฤทธิ ยั บยั งแบคทียที
เรี เป็นสาเหตุของโรคในช่องปาก ( ) และมีการ
ทดลองนําครีมผสมสารสกัดเปลือกมัง คุดไปรักษาแผลทีเท้าของผู้ป ่ วยเบาหวาน พบว่าได้ผ ลดี ( )
อย่างไรก็ตามการนําเปลือกมั งคุดมาใช้ประโยชน์ภายนอกก็ย ั งต้องศึกษาเพิมเติมเกียวกั บการเกิดการแพ้
อาการข้างเคียง และขนาดทีปลอดภัย จะเห็นได้ว่ามังคุดนอกจากจะเป็นผลไม้ท ีมีรสชาติดีแล้วยั ง มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน สมกั บเป็นราชินีแห่งผลไม้ของไทยจริงๆ
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