
             มังคุดอินโด : มังคุดพันธุ์ใหม่ในสวนลุงประจวบ ประสมทรัพย์ 

     *มนตรี กล้าขาย ( montri_4358@yahoo.com ) 
                      --------------------------- 

                        มังคุด ผลไม้ยอดนิยมของคนไทยและคนเทศที่ได้ช่ือว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้” 
(Queen of Fruit) ด้วยรสชาติที่หวานชุ่มคอ อมเปรี้ยวพอดี มีคุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่า
ผลไม้ใดๆ โดยเฉพาะมีสารแซนโทน (Xanthone ) สารมหัศจรรย์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ และเป็น
ประโยชน์อย่างมากมายต่อร่างกายของคนเราผู้บริโภค/วงการอุตสาหกรรมในต่างประเทศต้องการ
ในปริมาณที่มาก แต่ก็ติดปัญหาด้านคุณภาพจากลักษณะผิวลาย อาการเนื้อแก้วและยางไหล ซึ่งท่ี
ผ่านมายังไม่ปรากฏสายพันธุ์มังคุดใหม่ๆ ท่ีทนทานต่ออาการข้างต้นเพ่ือให้เป็นทางเลือก และ/
หรือให้พวกเราได้เห็น ได้ลองลิ้มรสชาติกันเลย จากเอกสารมีรายงานว่า มีการพบพันธุ์มังคุดปุา
อยู่บ้างในปุาชื้น แถบภาคใต้หรือภาคอื่นๆ ตามริมน้้าตกบางแห่ง ที่ยังยืนต้นผลิดอกออกผลใหเ้ป็น
เพียงอาหารสัตว์ปุาไปเท่านั้น ไม่มีใครสนใจอะไรเป็นพิเศษ คิดว่าไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เลย
ไม่ไดน้้ามาปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ๆ ทั้งๆที่น่าจะมีพันธุกรรมที่ดีเด่นแอบแฝงอยู่หลายอย่าง น่าจะ
น้ามาใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์ได้บ้าง คงอีกนาน...ที่จะได้เห็นมังคุดพันธุ์ใหม่จากฝีมือคน
ไทย แตต่อนนี้ไม่ต้องรอคอย อะไรก็เป็นไปได้ เหมือนโชคเข้าข้าง วันหนึ่งก็ได้พบกับ “ มังคุดอินโด 
“ ที่สวนลุงประจวบ ประสมทรัพย์ จังหวัดระยอง  เห็นว่ามีคุณลักษณะทางการเกษตรที่ดีเด่น บาง
ลักษณะใกล้เคียงหรือบางลักษณะดีกว่ามังคุดไทย ปลูกเป็นการค้าได้อย่างแน่นอน มั่นใจว่าจะเป็น
พันธุ์มังคุดทางเลือก ของชาวสวนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจทั่วไป จึงขอน ามาเล่าสู่กันในโอกาสนี้  
มังคุดอินโด : บทพิสูจนค์วามฝัน 

               ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องราวของมังคุดอินโด ผมขอเล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับมังคุด ในราวปี พ.ศ. 2521-2524 ช่วงที่ท้างานในเขตปุาเด็ง-ปุาละอู พื้นที่เขตรอยต่อระหว่าง
อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับอ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่นั่นมีน้้าตก 2 แห่ง จ้าได้
ว่าระหว่างทางเดินที่จะข้ึนไปชั้นบนของน้้าตกปุาละอู พบว่ามีต้นมังคุดปุาขึ้นอยู่สองข้างทางปะปน
กับไม้ปุาอื่นๆ ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี จะออกดอกติดผลผลเต็มต้น ผมได้เก็บ
ผลมังคุดปุาที่ร่วงหล่นมาลองชิมดู ผลมังคุดปุาเทียบขนาดไดก้ับมังคุดผลเล็กถึงขนาดกลาง (ขนาด
ผลจันทร์เทศ) รสชาตจิะออกเปรี้ยวอมหวาน เนื้อสีขาวครีม เนื้อค่อนข้างติดเมล็ด มีเมล็ดเกือบทุก
พลู ช่วงนั้นเพิ่งเข้าท้างานใหม่ๆ ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คงเหมือนกับหลายๆท่านที่เป็นนักวิชาการ
เกษตร หรือนักส่งเสริมการเกษตรคนอื่น เพราะมองว่าบ้านเรามีพันธุไ์ม้ผลดีๆเหลือเฟือ แล้วก็ไม่
คิดว่าจะมีพันธุ์ไม้ผลที่ดีกว่าที่ปลูกกันอยู่ โดยเฉพาะมังคุดนั้น ดูจะหาพันธุ์ใหม่ได้ยากกว่าไม้ผล
อื่นๆ เคยสอบถามคนรุ่นปูุย่าตายาย ก็บอกว่ามังคุดมีพันธุ์เดียวเท่านั้น ไม่เห็นมีพันธุ์อื่นเลย แต่ใน
ความคิดของผมนั้น เชื่อว่ายังมีมังคุดพันธุ์อื่นที่อาจจะดีอีกก็ได้ แต่จะอยู่ที่ไหนนั้นคงต้องใช้เวลา
ตามหากันอีกสักพัก นานเท่าไรคงตอบไม่ได้ แต่ที่สุดก็ได้มาพบกับมังคุดอินโดแบบไม่คาดคิด  
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แปลกใจเหมือนกันที่ตั้งความหวังไว้นานหลายปีแล้ว แต่ที่สุดความฝันก็เป็นจริง นี่เป็นครั้งที่สอง
แล้วที่ผมได้ไปพบกับพืชพันธุ์ใหม่ ที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังไม่มีโอกาสได้พบเห็น และผม
ก็ได้น้าเสนอผ่านทางบทความในโอกาสที่เหมาะสม เอาเป็นว่าคราวหน้าจะน้าเสนอพันธุ์พืชเด่นๆ 
มาเสนอกันแบบต่อเนื่อง ครั้งนี้อ่านมังคุดอินโดไปก่อน ตามไปดูที่มาของมังคุดอินโดและข้อมูลที่
น่าสนใจกันเลยดีกว่า 

ความเป็นมาของมังคุดอินโด 

                   เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 ผู้เขียนและคณะจากส้านักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร น้าโดยคุณวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อ้านวยการ
ส้านักฯได้เดินทางเพื่อไปถ่ายท้าวีดีโอ ข่าวสถานการณ์ผลไม้ปี 2555 ที่ศูนย์คัดแยกผลไม้ ต้าบล
บางบุตร อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งมีลุงประจวบ ประสมทรัพย์ เป็นประธานด้าเนินการ 
กิจกรรมคือ รวบรวมผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก โดยการซื้อมังคุดคุณภาพจากสมาชิกชาวสวน 
มาคัดเกรดคุณภาพ แล้วส่งต่อให้ผู้ส่งออก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพมังคุดใน
พื้นที่ตรงนั้น ผมและคณะถ่ายท้าข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7  เดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพ่ือ
เตรียมการในสวนผลไม้ของลุงประจวบ พอเดินทางถึงศูนย์คัดแยกผลไม้บางบุตร คุณปภาดา ปลุก
ใจราษฎร์ เกษตรอ้าเภอบ้านค่ายและคุณอนงค์ คุ้มรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และลุง
ประจวบ ประสมทรัพย์ ไดอ้อกมาต้อนรับ แล้วน้าผมและคณะเข้าชมกิจกรรมที่ศูนย์คัดแยกผลไม้ 
เป็นการใช้เวลาว่างขณะที่รอคอยชุดของผู้อ้านวยการเขตฯ ที่ก้าลังเดินทางตามมา ระหว่างนั่งพักก็
ไดพู้ดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์มังคุดและผลไม้ต่างๆ ปี2555 ว่าเป็นอย่างไร เพื่อน้าข้อมูลไป
สรุปเป็นภาพรวม และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เรียกว่าเป็นการใช้เวลาช่วงนั้นให้ได้
ประโยชน์ไปพร้อมๆกันเลย ซึ่งก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปี 2555 นี้ มังคุดและทุเรียนราคาจะค่อนข้างดี
มาก และชาวสวนไมน่่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนราคาเงาะโรงเรียนนั้น อาจมีผลกระทบด้านราคาบ้าง
เพราะผลผลิตมีปริมาณมาก การแก่และสุกพร้อมกัน แตม่ีการส่งออกได้น้อยเพราะปัญหาที่ขน
เงาะและเปลือกเงาะเปล่ียนสีเร็ว คือ เปลือกและขนเงาะเห่ียวและเป็นสีด้าเมื่อถึงตลาดปลายทาง 
คงต้องพัฒนาการเก็บรักษาและการขนส่งกันต่อไป ระหว่างการสนทนานั้น มีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่ลุง
ประจวบ ประสมทรัพย์  ได้เข้าไปในศูนย์ฯแล้วน ามังคุดมาให้ผมและคณะประมาณ  4 - 5  ลูก
(ผล) ซึ่งเห็นว่าผลมังคุดมีลักษณะที่แปลกและแตกต่างไปจากมังคุดของไทยเรา  ลุงประจวบเล่าให้
ฟังว่า มังคุดที่น ามาให้ดูและชิมรสชาตินั้น  เป็นพันธุ์มังคุดของประเทศอินโดนีเซีย เลยเรียกสั้นๆ
ว่า  “ มังคุดอินโด “ โดยเมื่อปี 2550 – 2551คุณเอกชัย พฤกษ์อ้าไพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระยอง ได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วน้ามาฝาก 3 ต้น ผมก็น้าไปปลูก บ้ารุงรักษา 
ให้ปุ๋ย-น้้าอย่างดีมาตลอด 3 – 4 ปีแล้ว เห็นว่ามีการเจริญเติบโตที่ดี ทรงพุ่มใช้ได้ และมีลักษณะ
เด่นหลายอย่าง พออายุเข้าปีที่ 3 ก็เริ่มออกดอกติดผลแล้วสัก 2 - 3 ผล ชิมดูเห็นว่ารสชาติดีมาก  
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และมีทรงผลก้นจีบ แต่ก็ยังไม่สรุปอะไรมากนักเพราะผลผลิตยังน้อยมาก แต่พออายุเข้าปีที่ 4 คือ
ปี 2555 นี้ มังคุดอินโดที่ปลูกไว้ออกดอกและติดผลสัก 80-90 ผล และก็เริ่มทะยอยสุกแล้วสัก 15-
20 ผล ซึ่งเป็นชุดที่น้ามาให้คณะจากเขตฯและนักข่าวได้ทดลองชิมรสชาติกันวันนี้  ลุงประจวบ 
สรุปจุดเด่นของมังคุดอินโดจากการสังเกตว่า น่าจะเป็นพันธุ์มังคุดที่จะปลูกเป็นการค้าได ้ เป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรได้อีกสายพันธุ์หนึ่ง เพราะมีจุดเด่นที่ไม่แตกต่างจากมังคุดของไทยที่ปลูกกัน
อยู่ในปัจจบุัน  

ลักษณะเด่นของมังคุดอินโด 

               หลังจากได้ฟังลุงประจวบ ประสมทรัพย์ เล่าถึงมังคุดอินโดแล้ว ผมและคณะได้ 
ทดลองชิมมังคุดอินโด โดยเปรียบเทียบกบัมังคุดไทยที่ชาวสวนน้ามาส่งที่ศูนย์คัดแยกผลไม้ในวัน
นั้น แล้วมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของมังคุดพันธุ์นี้ว่าเป็นอย่างไร คณะเราที่ชิม
มังคุดอินโดราวๆ 5 – 6 คน ซึ่งก็ได้เปรียบเทียบจุดเด่นของมังคุดอินโด โดยคณะของเรามีความคิด
เห็นตรงกันแบบภาพรวมไว้ ดังนี้  

                         1.ลักษณะผลและรูปทรงภายนอก  ลักษณะทรงผลแตกต่างจากมังคุดไทย
ชัดเจน โดยส่วนไหล่ผลถึงกลางผลของมังคุดอินโดจะออกทรงกลมมน แต่จากส่วนกลางผลลงไป
ทางก้นผลจะค่อนข้างเรียวเล็กน้อย (คล้ายทรงหวดนึ่งข้าวเหนียวหรือกระถางต้นไม้) ท าให้มองดูว่า
รูปทรงของผลมังคุดอินโดจะออกส่วนยาวกว่ามังคุดไทย (ผลมังคุดไทยจะเป็นทรงผลกลมมนทั้ง
ส่วนไหล่และก้นผล) และที่ส่วนก้นผลมังคุดอินโดมีลักษณะ “ ก้นจีบ ” ชัดเจนมาก ที่ก้นผลมีกลีบ
เล้ียงเล็กๆ 7-8 กลีบย่อย เชื่อมต่อกันเป็นรปูวงกลม   ก้านผลเชื่อมต่อกับหูใบที่แยกเปน็ 4 กลีบ
(แฉก) สีเขียวสดใสเป็นมันวาว  ค่อนข้างแข็งเมื่อจับดูด้วยมือ  เปลือกผลอ่อนสีเขียว/เขียวอม
เหลือง เปลือกผลเมื่อแก่มีจุดประ หรือกลุ่มเม็ดสีสีชมพูอมแดง/สีแดงน้ าตาล  กระจายทั่วผลต่อมา
จะเปล่ียนเป็นสีแดงม่วง และสีม่วงเมื่อสุกเต็มที่ มังคุดอินโดเปลือกค่อนข้างบาง ผิวเปลือกเรียบมัน 
ขนาดของผลจัดว่าเป็นผลขนาดกลาง และค่อนข้างสม่ าเสมอ ดูไม่ค่อยแตกต่างกันในดอกรุ่น
เดียวกัน 

                          2.เนื้อและรสชาติ เนื้อใน(พลู) สีขาวสดใส แต่พลูมีขนาดเล็กกว่ามังคุดไทย 
โดยเฉล่ียมี 7 – 8 พลู (กลีบ) เนื้อเมื่อเค้ียวค่อนข้างอ่อนนุ่ม แห้งกว่า/ไม่ฉ่ าน้ า รสชาติหวานมาก 
อมเปรี้ยวนิดหน่อย ออกกล่ินหอม ไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดที่เนื้อเป็นวุ้นอ่อนนุ่ม - เค้ียวได้ไม่สะดุดล้ิน 
รับปะทานได้ทุกพลูอร่อยไปอีกแบบ ( เกษตรกรเรียกพืชให้เมล็ดน้อยว่า ” พวกหวงเมล็ด  จึงหวัง
จะได้เมล็ดไปขยายพันธุ์ได้น้อยมาก  ประเมินค่าความหวานก็ราวๆ 16 -18 บริกซ์เป็นอย่างต่ า 
เนื้อในไม่ปรากฏอาการเนื้อแก้วและยางไหล (ช่วงนั้นมังคุดจากชาวสวนเริ่มพบอาการเนื้อแก้วและ
ยางไหล) ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลมังคุดไทยที่ว่า หากเป็นผลมังคุดขนาดกลางและผลเล็ก ที่มีพลู 



( 4 ) 

หรือกลีบเนื้อในมีขนาดเล็ก จะไม้ค่อยพบอาการเนื้อแก้วและยางไหล ซึ่งตรงนี้อาจเป็นจุดเด่นของ
มังคุดอินโดก็ได้ ต้องรอการพิสูจน์ในระยะต่อไป  

                             3.ล าต้นและทรงพุ่ม ล าต้นขึ้นตรง เปลือกล าต้นออกเขียวขี้ม้าเข้ม-เทา 
การแตกกิ่งหลักและกิ่งย่อยดูเป็นระเบียบ ไม่มากและดูไม่ทึบ ออกดอก-ติดผลที่ปลายกิ่ง เท่าที่ไป
ดูที่ต้นติดเป็นผลเดี่ยว  ยังไม่พบที่ออกเป็นคู่/ช่อ ใบมีขนาดใหญ่-กว้างและค่อนข้างยาว ปลายใบ
แหลม สีใบเขียวเข้ม-เป็นมัน จับดูค่อนข้างแข็ง  

ข้อคิดและความเห็น 

               จากที่ได้ชิมรสชาติและสัมผัสกับต้นมังคุดอินโด ของลุงประจวบ ประสมทรัพย์ ผู้เขียน
และคณะมีความเห็นตรงกันว่า มังคุดพันธุ์นี้น่าจะเป็นความหวังของชาวสวนไทย จึงสมควรที่จะมี
การศึกษาข้อมูลและพัฒนาต่อไป เพื่อสรุปข้อมูลด้านจุดเด่น - ข้อด้อย และท าการขยายพันธุ์-เพิ่ม
ปริมาณ วางแผนการส่งเสริมและผลิตเป็นการค้าโดยเร็ว เพราะที่ผ่านมาในหลายประเทศ เขาใช้
วิธีการต่อยอดการผลิตพืชจากสายพันธุ์ดี โดยการน าพันธุ์ดีจากแหล่งก าเนิด เพื่อเข้ามาผลิตในเชิง
ธุรกิจทั้งส้ิน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การผลิตสับปะรดพันธุ์ MD-2 แบบผลสดของประเทศในแถบลาติ
อเมริกาและแอฟริกา ที่ประสบความส าเร็จ โดยส่งสับปะรดเข้าตลาดอียูและสหรัฐอเมริกา สร้าง
รายได้เข้าแต่ละประเทศ ร่ ารวยกันไปแบบพุงปล้ิน ประเทศเหล่านี้น าพันธุสั์บปะรดพันธุดี์มาจาก
ต่างประเทศ แล้วท าการขยายการผลิตเป็นการค้า ซึ่งเป็นการท าแบบตามอย่างกัน (Copy) เพราะ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่หลังจากที่หมดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว ประมาณ 5 ปี ใครก็น าไปใช้
ประโยชน์ได ้ จะหวังพันธุ์ใหม่จากงานวิจัยและพัฒนาในประเทศ เมื่อไรถึงจะส าเรจ็ เพราะ
งบประมาณด้านนี้เราน้อยมาก บุคลากรกจ็ ากัด อีกอย่างคนไทยไม่ชอบท าอะไรท่ียาวนาน – 
ไม่อดทนต่อการรอคอยนานๆ  เอาเป็นว่าหากจะน้าข้อมูลจากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์ไดบ้้างก็ยินดี หรือจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันก็โอเค ท้ายนี้ขอขอบคุณลุงประจวบ 
ประสมทรัพย์ ประธานศูนย์คัดแยกผลไม้บางบุตรและศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ท่ีให้ข้อมูลและ
เตรียมการสถานท่ีถ่ายท าข่าวเกษตรให้กับคณะจากเขตฯและจังหวัด  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ท่ี โทร.089 – 0950035 

                                       ----------------------------------------------  

*ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร  ( 5 มิถุนายน 2555 ) 
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                                         ผลมังคุดอินโดรูปร่างสวยงาม 

 

         

                                         รูปทรงผลมังคุดอินโดส่วนก้นจีบดูแปลกตา 
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            เนื้อสีขาวสวย ไม่มีเมล็ดหรือเมล็ดลีบอ่อนนุ่ม 

 

    

          ลุงประจวบ  ประสมทรัพย์                        นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 รย. 

      

                                  ต้นมังคุดอินโดอายุ 4 ปีเริ่มให้ผลผลิต 



                                                             ( 7 ) 

 
 

                นายธรรมนูญ  บุญไกรสร เกษตรจังหวัดระยองและผู้เขียน 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


