
มังคุด...ราชินีแห่งผลไม้ 

       ธิดารัตน์ จันทร์ดอน 

สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 เมืองไทยเป็นเมืองทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณและผลไม้นานาชนิด มทีุเรียนเป็นราชาแห่ง

ผลไม ้ ซึงมีรสชาติหวานมัน ใหพ้ลังงานสูงทําให้ร่างกายรู้สึกร้อน และไดม้ีการขนานนามให ้มังคุด ซึงมี

รสชาติหวานเย็น ร ับประทานแล้วรู้สึกชืนใจ เป็นราชินีแห่งผลไม้มาคูก่ ัน ได้ร ับความนิยมทั งในประเทศ

และต่างประเทศ  มีการส่งออกทั งในเอเชีย จีน ญีปุ ่ น ยุโรปและตะวันออกกลาง    

มังคุด (Mangosteen) มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana Linn. มีถินกําเนิดบริเวณ

คาบสมุทรมลายู  สําหรับประเทศไทยมีการเพาะปลูกกันมากในภาคใต้และภาคตะวันออก ใน

กรุงเทพมหานครมีว ังสวนมังคุด ซึงตั งอยูบ่ริเวณวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช สันนิษฐานว่าเป็นพืนที

สําหรับปลูกมังคุดเพือร ับรองคณะทูตทีเดินทางมาจากเมืองอืน ป ั จจุบันถ้าใครเดินทางไปวังหลัง บริเวณ

ทางเดินไปวัดระฆัง ย ังพบเห็นกําแพงของวังสวนมังคุดปรากฏอยู่ ( ) สรรพคุณตามตํารายาไทยของ

มังคุดระบุไว้ว่า 

ราก    ทําให้ประจําเดือนมาตามปกติ  ร ักษาโรคบิดมูกเลือด      

 ต้น ใบ และดอก    ร ักษาโรคบิดมูกเลือด        

 เปลือกต้น    ชะล้างบาดแผล รักษาแผล        

 ผลดิบ    สมานแผล  แก้บาดแผล แก้ท้องร่วง  แก้บิด       

 เปลือกผล    แก้ท้องร่วง  สมานแผล  แก้ท้องเสีย       

  เนือในผล    บํารุงกําลัง  บํารุงร่างกาย ( )       

สําหรับงานวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าเนือมังคุดมีสารกลุ่มแคททีชินและฟลาวานอยด์ มีฤทธิ

ต้านอนุมูลอิสระ แต่ฤทธิ น้อยกว่าเปลือกมังคุด ซึงจะพบสารกลุ่มแซนโทน  ป ั จจุบันมีการพัฒนานําคั น

เนือมังคุดผสมเปลือกมังคุด  โดยเน้นประโยชน์เรืองการต้านอนุมูลอิสระ  มีการศึกษาวิจ ัยอย่างต่อเนือง



เพือพัฒนานํามังคุดเข้มข้นให้เป็นเครืองดืมเพือสุขภาพ  รวมไปถึงการศึกษาเรืองความเป็นพิษของการ

นําเปลือกมังคุดมาใช้สําหรับบริโภค  ทีจําเป็นต้องคํานึงถึงขนาดทีใช้  เนืองจากมีรายงานความเป็นพิษ

ต่อตับของสารกลุ่มแซนโทนทีพบในเปลือกมงัคุด ( - )   สําหรับการรับประทานเนือมังคุดสด  ถึงแม้

ได้ร ับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงเล็กน้อย แต่รสชาติก็หวานอร่อยถูกใจผู้บริโภค  อย่างไรก็ตาม ควร

ระมัดระว ังในผู้ทีต้องควบคุมระดับนําตาลในเลือด นอกจากนี  มังคุดยังมีการนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์

เครื องสําอาง  เปลือกมังคุดซึงมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านเชือแบคทีเรีย 

Propionibacterium  acnes และ Staphylococcus epidermidis ซึงเป็นสาเหตุของการเกิดสิว  ( )  

นํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑบ์ํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ร ักษาสิว ( - ) นอกจากนี ย ังมีการศึกษานําเปลือก

มังคุดมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ลดกลินปาก ( )  เจลและเพสต์สําหรับป้ ายปาก  เพือใช้ร ักษาโรคปริ

ทันต์และแผลในปาก  เนื องจากมีฤทธิ ย ับย ั งแบคทีเรียทีเป็นสาเหตุของโรคในช่องปาก ( ) และมีการ

ทดลองนําครีมผสมสารสกัดเปลือกมังคุดไปรักษาแผลทีเท้าของผู้ป่ วยเบาหวาน พบว่าได้ผลดี ( )  

อย่างไรก็ตามการนําเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ภายนอกก็ย ังต้องศึกษาเพิมเติมเกียวกับการเกิดการแพ้  

อาการข้างเคียง  และขนาดทีปลอดภยั  จะเห็นได้ว่ามังคุดนอกจากจะเป็นผลไม้ทีมรีสชาติดีแล้วย ังมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน  สมกับเป็นราชินีแห่งผลไมข้องไทยจริง  ๆ  
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