
มังคุดไทย  : พืชสมุนไพรของโลก 

มนตรี   กลาขาย 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

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

 มังคุดพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย จัดเปนผลไมชั้นนําที่สุดจนไดชื่อวา ราชินีแหงผลไม 
(Queen of Fruits) เพราะใหรสชาติหวานฉ่ําอมเปรี้ยว กลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อฟูสีขาว   ออนนุมลิ้นเมื่อเคี้ยว
ในปาก แมดูภายนอกก็ดึงดูดใจผูไดพบเห็นจากสีสัน เปลือกหุม โครงสรางแข็งแรง ผิวเปลือกสีแดงอมมวง-
มวง แถมตรงขั้วผลมีกลีบดอกสีเขียวออน 4 กลีบสวยงามเสริมใหอีก รูปทรงสมสวนกลมมนเล็กนอย ขนาด
พอเหมาะกับการหยิบจับกระชับมือ เปนที่ชื่นชอบของชาวตางประเทศที่ไดสัมผัสและลิ้มรสชาติ จนมีความ
ตองการมาก อยางไมจํากัด แตติดขัดเรื่องคุณภาพที่ยังไมผานมาตรฐานหลายประเด็น ทําใหเสียโอกาสสราง
รายไดเขาประเทศ ขณะที่ปริมาณผลผลิตมีมากเกิดปญหาลนตลาด ขายไมไดราคาชาวสวนเดือดรอน จนมี
การประทวงโดยการนํามาทิ้งปดถนนเดือดรอนใหรัฐบาลเขามาแกปญหา ซึ่งเปนแบบนี้มาตลอดและคาดวา
จะเปนไปอยางนี้อีกนาน แตแลวเหมือนสวรรคเขาขางหรือเทวดาเปนใจไดมีนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม 
และกลุมแมบานฯ ที่เห็นประโยชนของมังคุด จึงมีการวิจัยและพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑดานสมุนไพร จากการใชวัตถุตนกําเนิดจากผลมังคุด ทั้งเนื้อและเปลือก ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มและ
คุณคาของมังคุด ซึ่งคงจะเปนทางหนึ่งที่ชวยสรางรายไดและแกปญหามังคุดราคาตกต่ําไดอยางถาวร หากมี
การสงเสริมและสนับสนุนกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง มังคุดก็ยังจะคงเปนราชินีของผลไมตลอดไป 
และจะกาวไปเปนสมุนไพรของโลกไดอยางตลอดกาล 

ผลผลิตลนตลาด : ปญหาเรื้อรังมังคุดไทย 
 จากสถานการณการผลิตมังคุดของภาคตะวันออก ป 2550 มีการสํารวจพบวามีพ้ืนที่ปลูก 
178,070 ไร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 144,896 ไร มีปริมาณผลผลิตรวม 111,541 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 770 กก.ตอไร ซึ่ง
ผลผลิตที่ออกสูตลาดมากจะเปนเดือนเมษายน-พฤษภาคม สวนภาคใตนั้นมีพ้ืนที่ปลูกมากกวาภาค
ตะวันออกประมาณ 2 เทา ทําใหมีผลผลิตมากในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และ กรกฎาคม-สิงหาคม 
ของทุกป ซึ่งในป 2550 ก็มีเหตุการณเหมือนเดิม โดยที่ภาคใตมีราคาตกต่ํามากขายราคา 3-5 บาท/กก. จน
ชาวสวนจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช นํามังคุดออกมาเททิ้งประทวงใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือและ
แกปญหาใหอยางเรงดวน ซึ่งภาครัฐก็ทําอะไรไดไมมากนักเพราะกลไกราชการก็เปนที่รูกันอยูวาเปน
อยางไรเพราะไมเพียงมังคุดเทานั้นที่เปนอยางนี้ผลไมอื่น ๆ เงาะ ทุเรียน ลําไย สับปะรด ฯลฯ ก็ประสบชะตา
กรรมเดียวกนั สถานการณผลผลิตเกษตรลนตลาด จึงเปนปญหาเรื้อรังของประเทศไทยเหมือนไกติดไขหวัด
นกประมาณนั้น แนวทางแกไขโดยกลไกตลาดเสรีก็ไมคอยเวิรค เพราะไมมีเจาภาพชัดเจน ประเด็นหลักคือ 
ปจจัยดานคุณภาพมังคุดและสารเคมีปนเปอนที่พอคาและผูซื้อรายใหญ 
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นํามาอางกันจนเปน “ภาพหลอนแหงความเลวราย” ของมังคุด และผลไมอื่น ๆ ไปแลว ใครจะแกปญหานี้ก็
คงจะตองไปลงที่ชาวสวนอีกเชนเคยโดยเหตุผลวา “ตนน้ําทําไมดี”  ดังนั้นการที่จะรอขายมังคุดกับตลาดผล
สดอยางเดียวคงไมได แนวทางแกปญหาดวยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑแปรรูปหรือสตอคไวเปนวัตถุดิบใน
รูปอื่น ๆ ที่รอไวแปรรูป เพ่ือตัดวงจรผลผลิตที่มากมายในชวงเวลาวิกฤต จึงเปนแนวทางที่จะแกปญหาเรื้อรัง
ดานราคราตกต่ําไดอยางเปนรูปธรรม 
การแปรรูปมังคุด : การสรางนวัตกรรมลํ้าคา 
 ภาคตะวันออกเปนแหลงผลไมหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด แตในชวง 3-4 ป ที่ผานมา ชาวสวนประสบปญหาราคาผลไมตกต่ํา โดยเฉพาะมังคุดราคาต่ํามาก 
ราคาขายมังคุดคุณภาพเกรดรองอยูระหวางกิโลกรัมละ 5-8 บาท ขณะที่ตนทุนการผลิตมังคุดเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 11.03 บาท ชาวสวนไดรับผลกระทบมากและประสบกับกับการขาดทุน ดังนั้นการกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อแกไขปญหามังคุดราคาตกต่ําจึงตองเปนไปอยางเรงดวน โดยการ “คิดเพิ่มเติมคา”  ใหกับมังคุด ซึ่ง
วิธีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปมังคุดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จึงเปน “แสงเทียน” นําความสมดุลมาสู
ชาวสวนและผูเกี่ยวของ ดังนั้นสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริม
การเกษตรจึงไดจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปมังคุดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสําหรับวิสาหกิจชุมชน” 
ขึ้นระหวางวันที่ 11-12 กันยายน 2550 ที่โรงแรมนิว แทรเวิลลอรด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยการ
สัมมนาฯ ไดเชิญ  ภญ.วัจนา  ต้ังความเพียร ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร จากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
จังหวัดปราจีนบุรี  ผศ.เดือนรุง เบญจมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.อนุกูล 
วัฒนสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มารวมเปนวิทยากรบรรยายความรูเรื่อง คุณคา
ของสาร Xanthoneในมังคุดกับการนําไปใชประโยชน และดานผลิตภัณฑและนวัตกรรมการแปรรูปมังคุด
เพ่ือการคา นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายคณะประเด็น “ผลิตภัณฑแปรรูปมังคุด การรับซื้อและโอกาสทางการ
ตลาด” ดําเนินการอภิปรายโดย นายมนตรี กลาขาย ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม ผูรวมอภิปรายมี  
นายพัลลภ   บุญรักษา ประธานเครือขายผูปลูกมังคุดเพื่อการสงออกจังหวัดระยอง  ภญ.วัจนา ต้ังความเพียร 
โรงพยบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และนายสุทธิพันธ ศรีวิจิตรวิไล ผูชวยผูจัดการฝาย
วัตถุดิบ บริษัท  ไทยคอมมอดิต้ี จํากัด  ซึ่งผลการสัมมนาฯ ไดสรุปสถานการณดานการแปรรูปมังคุดเปน
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่นาสนใจ แนวโนมการตลาดและศักยภาพ การพัฒนาในอนาคตไวดังนี้   
 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง กรมสงเสริมการเกษตร ไดกลาวในพิธีเปดการสัมมนา การแปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุดวาเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต สามารถทําไดโดยกลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมผูปลูก
มังคุด เพ่ือจะเปนทางเลือกในการบริโภคมังคุดในรูปแบบตาง ๆ ใหมากกวาการบริโภคเพียงผลสด ซึ่งแตละ
ปมีการทิ้งเปลือกมังคุดหลายหมื่นตันเปนขยะที่ไรประโยชน การสัมมนาเพื่อหาแนวทางแปรรูปมังคุดจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ จะชวยลดปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา เปนการสงเสริม 
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เศรษฐกิจของประเทศ แตการเริ่มตนควรเริ่มที่ชุมชนแลวคอยขยายสูระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
เจาหนาที่เคหกิจเกษตร และผูนําเกษตรกรจะเปนบุคลากรหลัก นอกจากนี้สํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ยังทําโครงการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑมังคุดมากกวา 30 ชนิด คาดวา ป 2551 จะสามารถถายทอดเทคโนโลยีสู
กลุมเปาหมายได ซึ่งจะเปนการใชทุกสวนของผลมังคุดใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการแกปญหาให
เกษตรกร สรางรายไดใหประเทศชาติ และคนไทยจะมีโอกาสบริโภคคุณคาของสารแซนโทนเพื่อสุขภาพที่
ดีตลอดไป 
 ภญ.วัจนา ต้ังความเพียร ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร จากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ได
กลาวถึง มังคุดของไทยวา มังคุดไทยเปนมังคุดที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ซึ่งตรงนี้เปนการยืนยันจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย ที่ทําการสกัดสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดและทําเปน
เปลือกชนิดผงสงไปขายแถบยุโรปและอเมริกาแลวนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑจําหนายเพิ่มมูลคาไดอยาง
มหาศาล ไดเพ่ิมมากกวาราคาผลมังคุดสดหลายเทาตัว อยากใหดูผลการวิเคราะหเนื้อมังคุดกอนวามีคุณคา
ทางโภชนาการอะไรบาง ซึ่งกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข สรุปวา ในเนื้อมังคุด 100 กรัม 
ประกอบดวย โปรตีน 0.5 กรัม คารโบไฮเดรท 18.4 กรัม ไขมันไมมี ใยอาหาร 1.7 กรัม แคลเซียม 11 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัม เหล็ก 0.9 กรัม วิตามินบี1 0.09 มิลลิกรัม วิตามินบี2  0.06 มิลลิกรัม ไนอา
ซีน 0.1 มิลลิกรัม ปกติเรามักจะทิ้งเปลือกและเมล็ดมังคุดไปโดยเปลาประโยชน เพราะไมทราบประโยชน
ซึ่งความจริงในเมล็ดมังคุดมีกรดไลโนเลสิค ที่รางกายตองการและสรางขึ้นไมไดตองรับจากอาหารภายนอก
เทานั้น ดังนั้น หากทานมังคุดแลวเคี้ยวเมล็ดกลืนไปดวยจะไดรับประโยชนจากกรดนี้ ไปดูกันที่เปลือก
มังคุดเมื่อทําการวิเคราะหพบวา มีการประกอบ 3 กลุมที่สําคัญคือ กลุมสารแทนนิน (Tannin) ใหรสฟาด 
เปนสารที่ชวยสมานแผลใหหายเร็ว รักษาแผลในกระเพาะอาหาร กลุมที่เปนรงควัตถุ (Anthocyanin) หรือ
เม็ดสีบริเวณผิวเปลือกดานนอกสีแดง สีมวง-น้ําตาล มีคุณสมบัติเปนสารตอตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 
และสุดทายเปนกลุมสําคัญคือ สารแซนโทน (Xanthone) ซึ่งมีอยูมากถึง 43 ชนิด เชน mangostin,  
mangostenol  เปนตน ซึ่งสารแซนโทนนี้มีมากที่เปลือกมังคุด แตจริงแลวมีที่เมล็ด ลําตน และใบดวย แต
ปริมาณนอยกวาที่เปลือก เมื่อกลาวถึงเปลือกมังคุดพบวา มีสรรพคุณหลายดานซึ่งมีการใชมาตั้งแตโบราณ 
โดยการใชเปนยาฝาดสมาน แกทองเสีย แกบิด รักษาแผล ไมเฉพาะไทยเทานั้น ประเทศดินโดนีเซียใช
เปลือกแกบิด ใบแหงนํามาตมดื่มแกไข บรรเทาอาการปวดทอง คนจีนใชเปนยาแกบิด และนําไปผสมใน
ขี้ผึ้ง ทาแกผื่นคัน รักษาอาการทองเสียและหนองใน ฟลิปปนสใชแกทองเสีย ถายพยาธิ สวนมาเลเซียใช
เปลือกรากตมรักษาอาการประจําเดือนมาไมปกติ หากจะจําแนก ประโยชนของเปลือกมังคุดเกี่ยวกับฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา สามารถแบงไดเปน 6 ประเด็น ดังนี้ 
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 1. มีฤทธิ์ตอตานเชื้อแบคทีเรีย สารสกัดจากเปลือกมังคุสามารถตานเชื้อแบคทีเรีย S.aureus 
สาเหตุแผล ฝ หนอง ของรางกายมนุษย ทั้งสายพันธุปกติและสายพันธุดื้อยาเพ็นนิซิลลิน ประสิทธิภาพ
เทียบเทา ยาแผนปจจุบันคือ Vancomycin ที่ใชเปนสาร antibiotic กับคนไข ไอ.ซี.ยู ตานเชื้อแบคทีเรียท่ี
กอใหเกิดอาการทองรวง แผลในกระเพาะอาหาร เชน E.coli,  Shigella Spp. ตานเชื้อแบคทีเรีย H.pyroli และ
ตานเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดสิวฝา พวก P.acne  
 2. มีฤทธิ์ตอตานเชื้อรา พวกเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนัง กลากเกลื้อนไดบางชนิด  
 3. เปนสารกดการทํางานของระบบประสาทสวนกลางในหนู ซึ่งทําใหสงบ เชื่องชา เปนสาร
เสริมฤทธิ์ยานอนหลับ ทําใหหลับนานขึ้น ชวยกระตุนกลามเนื้อหัวใจ และเพิ่มความดันโลหิต 
 4. สารแมงโกสตินและอนุพันธ สามารถลดอาการอักเสบ บวมแดงและรอนของกลามเนื้อ
ผิวหนัง ใชทาแผลสด แผลไฟไหมไดดี พอ ๆ กับวานหางจระเข รักษาแผลโรคเบาหวานและแผลเรื้อรังจาก
การติดเชื้อแบคทีเรียไดดี ผลการทดสอบสามารถตานการอักเสบไดดีกวายาแอสไพริน 3 เทา 
 5. ตานออกซิเดชั่น (antioxidant) ในกระบวนการตอตานและกําจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นใน
รางกายและจากสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนสาเหตุอาการผิดปกติของรางกาย เซลผิวหนัง เนื้อเยื่อตาง ๆ 
ปองกันการเกิด LDL และลดความเสี่ยงตอการเกิดเสนเลือดอุดตัน  จากการทดสอบความสามารถในการดูด
ซับ อนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลไมชนิดตาง ๆ เชน แครอท ราสเบอรี่ โพมกราเนท วูฟเบอรี่ และมังคุด 
พบวา สารแซนโทน จากมังคุด มีคุณสมบัติดูดซับอนุมูลอิสระไดมากสุด 
 6. บรรเทาอาการแพ โดยมีฤทธิ์ตานอีสตามีน และเซโรไทนิน สาเหตุโรคภูมิแพ น้ํามูกไหล 
จาม-ไอ แกมแดง ตาแดง ผิวหนังผื่นคัน ระคายเคือง ลดอาการบวมแดงเนื่องจากหลอดเลือดขยายตัว 
ผลทดสอบในหองทดลองจากประเทศจีน สหรัฐ ญี่ปุน อินเดีย และยุโรป ยังพบวา ยับยั้งเอนไซมของเชื้อ 
HIV และสารที่เปนพิษตอพันธุกรรมมนุษย กระตุนกระบวนการ phargocytosis  คือ การกําจัดสิ่ง
แปลกปลอมพวกจุลินทรียที่เขาสูรางกายและชวยปกปองผิวจากแสงแดดที่มีรังสีอุลตราไวโอเล็ท โดยมีคา 
SPF 10.4 
 จากผลการวิจัยที่วา สารแซนโทนและอนุพันธ มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายดาน จึงไดมีการ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ หลายแบบ เชน ยาการซิดีน (Garcidine) ยาใสแผลสดจากเปลือกมังคุด ที่ใช
ทดแทนยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอรไอโอดีน ที่ชื่อโพวิโดนไอโอดีน ซึ่งยานี้มีขอจํากัดเพราะมีสารโลหะหลาย
ชนิดและเปนพิษตอรางกาย ระคายเคืองแสบมากและเปรอะเปอนเสื้อผา ไมสมานแผลจึงหายชา ที่สําคัญคือ 
ตองนําเขาจากตางประเทศ ขาดดุลการคามหาศาล ขณะที่ยาการซิดินนั้นมีประสิทธิภาพฆาเชื้อไดดีกวายา 
โพริโดนไอโอดดีน เพราะมาจากธรรมชาติ มีฤทธิ์ตานการอักเสบและฝาดสมาน แผลจะหายเร็วกวา จึงเปน
การสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตมังคุด ลดการกําจัดขยะจากเปลือกมังคุด การนําเขายาฆาเชื้อ และพึ่งตนเองได 
นอกจากนี้ ภญ.วัจนา ต้ังความเพียร ยังไดพูดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑมังคุดแปรรูปของโรงพยาบาลเจาพระยา
อภัยภูเบศรวา มีหลายกลุม เชน กลุมผลิตภัณฑอาหาร/อาหารเสริม เชน แคปซูลเปลือกมังคุดที่บรรจุ  
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แซนโทนผงใชกินแกโรคกระเพาะอาหาร ปวดทอง ทองเสีย ตานอนุมูลอิสระ กลุมเครื่องสําอางค เชน 
แชมพู ผงขัดหนา สบูอาบน้ํา ครีมทาผิวปองกันแสงแดด กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม เชน น้ํามังคุดพรอมดื่ม น้ํา
มังคุดแชแข็ง ผงมังคุดบดแหงหรือสกัด เหลานี้ลวนเปนผลิตภัณฑที่ใชรูปสมุนไพร และมีโอกาสทาง
การตลาดสูงมาก  
 ผศ.เดือนรุง เบญจมาศ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
จันทบุรี กลาววา อดีตมังคุดมีราคาแพงมาก เคยซื้อ 80-100 บาทตอกก. เดี๋ยวนี้ราคา 4-10 บาท/กก.เทานั้น  
ไมนึกวาวันหนึ่งจะตองมานั่งแกปญหามังคุดราคาตกต่ํา จึงเห็นดวยท่ีทุกภาคสวนจะมารวมกันพัฒนามังคุด
ใหมีมูลคาสูงขึ้น เพราะทราบวา สหรัฐฯ เขาจดสิทธิบัตรจากการคนพบสารแซนโทน วามีสรรพคุณตาน
อนุมูลอิสระไดดีมาก (Antioxidamt) ซึ่งตรงนี้คงชวยกระตุนใหคนไทยรูสึกถึงคุณคาของมังคุด จากที่เคยลืม
และไมสนใจเทาไร จะขอใหดูวาผลผลิตมังคุดนั้นแบงเปน 2 กลุม คือ พวกมังคุดผิวมัน/ผิวสวย พวกน้ีผาน
การดูแลรักษามาอยางดีแตก็ใชสารเคมีมาก กับอีกพวกที่ผิวลาย ตกกระไมสวย ซึ่งกลุมนี้จะไมใชสารเคมี
หรือใชนอยมาก ลูกคาแถบอเมริกาและยุโรปชอบมากเพราะเชื่อวาปลอดภัย แตโดยภาพรวมราคาก็ยังถูกอยู
นั่นเอง แตขณะที่มังคุดในประเทศราคาถูกกลับมีชาวอินเดียมาซื้อเปลือกมังคุดที่จันทบุรี แลวนําไปสกัด/
แปรรูปชั้นตนที่ประเทศอินเดีย สงขายสารแซนโทนใหสหรัฐอเมริกา จริง ๆ ไมอยากมาซื้อของไทยเพราะ
กลัวสารเคมีตกคาง แตของประเทศอินโดนีเซียเสียหายหมดเพราะคลื่นยักษสึนามิ (TSUNAMI) เลยตองมา
หาที่เมืองไทย ซึ่งก็เปนการจุดประกาย/กระตุนใหพวกเราตองมารวมกันในวันนี้ เอาเปนวาจะขอพูดในมุม
ของการนํามังคุดมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งก็จะมี 3 รูปแบบที่สําคัญคือ การแชแข็ง การทําเครื่องดื่ม 
และบรรจุกระปอง ในสวนของการแชแข็งนั้นมีการสงขายกันมาหลายปแลว บรรจุกระปองมีบางแตน้ํา
มังคุดพรอมดื่มเมืองไทยเพิ่งจะเริ่ม 1-2 ปเทานั้น ขณะที่ประเทศสหรัฐฯ เขามีขายมาหลายปและก็มากกวา 
10 บริษัทที่ทําอุตสาหกรรมน้ํามังคุดพรอมดื่ม ซึ่งคนไทยสวนใหญจะไมทราบขาวเลยจึงถือเปนเรื่องที่นา
เสียดายที่มีของดีแตไมรูจักพัฒนา ใหประเทศอื่นเขาไปคิดคนเพิ่มมูลคาสรางความร่ํารวยกันทั่วหนาแบบ
ลงทุนต่ําเสียดวยซ้ําไป อีกอยางผลิตภัณฑแนวนี้คนที่มีฐานะและมีความรูจะใหความสนใจและไมเกี่ยงดาน
ราคา เพราะมียี่หอหนึ่งคือ SANCO บรรจุขนาด 750 ซีซี เขาขาย 1,400 บาท เพราะลูกคาตองการสาร 
Xanthone  สารมหัศจรรยอันทรงคุณประโยชนนั่นเอง มาดูกันวาการพัฒนาน้ํามังคุดพรอมดื่มและน้ํามังคุด
เขมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี นั้น เริ่มกันเมื่อ 2-3 ป เพราะเห็นวามังคุดมีราคาตกต่ํามาก     
ทางหนึ่งคงตองแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ซึ่งก็มีแนวทางหลายอยางทั้งการกวน ทําท็อฟฟ การอบแหง มังคุดใน
น้ําเชื่อม และน้ํามังคุดพรอมดื่ม  เหลานี้นั้นมีแนวคิดพ้ืนฐานจากประสบการณที่คนไทยคุนเคย พอดีมี
ภาคเอกชนใหความสนใจจึงทําเปนโครงการรวมกัน จนไดผลิตภัณฑที่ลงตัวและผลิตเปนการคาไดอยาง
มั่นใจ อยางไรก็ตามน้ํามังคุดพรอมดื่มและน้ํามังคุดเขมขนดูจะเปนผลิตภัณฑหลัก เพราะกระบวนการไม
ซับซอนอะไร เครื่องมือไมตองไฮเทค ลงทุนไมมาก ไมตางจากการทําน้ําผลไมอื่น ๆ  แตเนนความเขมขน
จากสารธรรมชาติ โดยมีเนื้อและเปลือกมังคุดเปนสัดสวนหลัก แลวผสมกับผลไมอื่น ๆ  
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เชน น้ําเสาวรส น้ําสับปะรด น้ําองุน น้ําสม  ไมใสน้ําตาล ฯลฯ แลวแตเราจะพัฒนาตามเหมาะสมและการ
ยอมรับของผูบริโภค แตจะไมใสสารเคมีสังเคราะหปรุงแตงพวกกินกันเสีย สารปรุงแตงสี กลิ่นและรสชาติ  
เราเนนผลิตภัณฑธรรมชาติเปนจุดขาย และประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบถึงสรรพคุณของสารแซนโทน 
แทนนิน แอนโตไซยานิน กรด-น้ําตาลจากมังคุด และคุณคาทางโภชนาการของสวนผสมจากน้ําผลไมอื่น ๆ 
ที่จะสรางสรรคใหคุณภาพผลิตภัณฑมีความลงตัว ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมังคุดไดมาก 
ตัวอยางน้ํามังคุดเขมขนขวดบรรจุ 350 ซี.ซี.นั้น ขายราคา 250 บาท สงออกตางประเทศดวย มีออเดอรจนทํา
ไมทันเลย สวนน้ํามังคุดพรอมดื่มกระปองขนาด 180 ซี.ซี.โหลละ 180 บาท มีการผลิตกันอยู 2-3 ยี่หอและมี
ในจังหวัดจันทบุรีเทานั้น จึงอยากจะนําเสนอเพื่อใหเปนขอมูลกับทุกทาน โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี จันทบุรี ยินดีใหขอมูลเพิ่มเติม โดยติดตอไดที่เบอรโทร. 089-7105435 
 ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พูดถึงการ
พัฒนามังคุดเปนผลิตภัณฑแปรรูปไววา การที่เราจะกาวสูการผลิตสินคาเพื่อทําเปนเชิงธุรกิจนั้น ตองมี
แนวคิดหลัก 3 สวนคือ 1) ตองมีความเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในสิ่งที่เราทําพูดตรง ๆ ก็คือ คุณภาพตองมากอน 
ดานความปลอดภัยตองไมมีสารปนเปอนตาง ๆ ตองมั่นใจวาของเรานั้นดี  2) ตองสามารถนําใหชุมชนทํา
ตามได เพราะผลิตภัณฑหรือการแปรรูปที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับปากทองของคนในชุมชน โดยเฉพาะมังคุด
เกี่ยวของกับชาวสวนจํานวนมาก ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงเปนชองทางแกปญหาผลผลิตมังคุดลนตลาด
และผลิตภัณฑที่คิดคนไดตองถายทอดใหชาวบานนําไปทําไดจริง  3) เปนสิ่งที่สัมผัสได/พิสูจนได ตรงนี้จะ
อธิบายใหลูกคา/ผูที่สนใจยอมรับในสรรพคุณ/ประโยชนไดอยางไร คงตองมีการพิสูจนใหเห็นจริงทั้ง
ทางตรงและทางออม ตัวอยางหากสาร Xanthone  หรือสารจากผลมังคุดสามารถรักษาอาการทางผิวหนังได
ชัดเจนรวดเร็วไมสงผลกระทบขางเคียงกับผูใชตรงนี้แหละจะเปนแรงกระตุนใหลูกคายอมรับรวดเร็วและ
ขยายวงกวางออกไป อีกตัวอยางของการทําเปลือกมังคุดผงก็ไมยากอะไร หลักการก็ใชเปลือกมังคุดปลอด
สารพิษและน้ําสะอาดอัตราสวน 1:1 เขาเครื่องบด/ปนตีใหละเอียด แลวนําไปหยอดในลูกกลิ้งเพื่อทําเปน
แผนบาง ๆ นําเขาเครื่องอบ หรือตากแหง แลวนําไปลดความชื้นอีกที ทําใหเปนผงเก็บไวใชประโยชนรอ
การผลิตในอนาคตหรือขายเปนวัตถุดิบตอใหกับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ตองการ ซึ่งก็เปนชอง
ทางการเพิ่มมูลคาไดเหมือนกัน โดยเฉพาะกลุมหรือชุมชนที่ยังไมพรอมในหลายดานก็ใหเริ่มตนแบบงาย ๆ 
ขายวัตถุดิบกับโรงงาน/พอคา แบบ/เครือขาย หรือระบบ contract  farming  ก็ได แลวคอย ๆ แลกเปลี่ยน
เรียนรูดานเทคโนโลยี  เมื่อพรอมก็ดําเนินการตอไป แตหากตัดสินใจทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑแลวก็ตอง
มีชองทางจําหนาย มีกลุมเปาหมายที่จะคอยรับสินคา ซึ่งก็ตองวากันเปนระบบและมีความยั่งยืน 
 ในชวงสุดทายมีการอภิปรายคณะเพื่อระดมความคิดในประเด็น ผลิตภัณฑแปรรูปมังคุด 
การรับซื้อ และโอกาสทางการตลาด ซึ่ง ภญ.วัจนา ต้ังความเพียร ไดสรุปวา ผลิตภัณฑจากมังคุดนั้นมี
มากมาย และกําลังเปนที่นิยมของคนไทย สวนลูกคาตางประเทศนั้นยอมรับอยูแลวจึงเปนชองทางและ
โอกาสที่ดี ไมนาจะมีปญหา เพียงแตใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาใหมากขึ้น  



-7- 
พรอมทั้งการประชาสัมพันธใหมากกวาที่ผานมา  นายพัลลภ บุญรักษา ประธานเครือขายมังคุดเพื่อการ
สงออก มีมุมมองวา ปญหาดานคุณภาพมังคุดยังคงเปนเรื่องใหญ ดังนั้นการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจึงตอง 
อาศัยความรวมมือกันใหมากขึ้น ทางกลุมเองยังเนนการสงขายผลสด และมีเปาหมายยกระดับคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็จะแปรรูปเปนผลิตภัณฑไปดวย สุดทาย นายสุทธิพันธ  ศรีวิจิตรวิไล ผูชวยผูจัดการ 
บริษัทไทยคอมมอดิต้ี จํากัดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ทางบริษัทมีการทําเปลือกผงสงขายตางประเทศมากอน 
และจะพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปควบคูกันไปดวย และอยากบอกใหชาวสวนมังคุดวาขอใหมีการปรับปรุง
คุณภาพมังคุด เพราะเปนชองทางสรางมูลคาเพิ่มได ยิ่งเปนมังคุดปลอดสารพิษจะขายไดทั้งหมด เพราะ
เปลือก ผลมังคุดเกรดรอง นําไปเปนวัตถุดิบแปรรูปไดทุกสวนและราคาก็ไมตํ่าเลย 
 นอกจากการบรรยายและการอภิปรายกลุมแลว นักวิชาการเคหกิจเกษตรของภาคตะวันออก 
ไดรวมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑมังคุดในป 2550-2551 ซึ่งมีผลิตภัณฑที่นาสนใจหลายตัว
ไดแก มังคุดกวน สบูเหลวมังคุด แยมมังคุด มังคุดแผนปรุงรส เปลือกมังคุดอบแหง ชาชงพรอมดื่ม ยาหมอง 
ยาบวนปาก ยากันยุง ลูกกลิ้งดับกลิ่น หมากฝรั่ง ลูกกลอนอมแกไอเจ็บคอ ยาแกทองเสีย ยาทาแกผดผื่น 
สเปรยกับกลิ่นเทา 
 จากการสัมมนาครั้งนี้ จะเห็นวาผลมังคุดนั้นมีศักยภาพในการที่จะนํามาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑไดหลากหลาย นอกจากประเภทอาหารแลว ยังเปนผลิตภัณฑเชิงสมุนไพรที่ไมใชอาหาร แต
สามารถเพิ่มมูลคาไดอยางมหาศาล เทียบกับผลไมอื่น ๆ แลว แทบมองกันไมเห็นฝุน ก็สมกับที่จ่ัวเปนหัว
เรื่องไวแตตอนตนแลวใชไหมที่วามังคุดไทยนั้นเหมาะสมกับการเปนสมุนไพรของโลกไดจริง 
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