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ผลมังคุดมีขั้วผลกับคลายมงกุฎ ประกอบกับมีรสชาดเปรี้ยวอมหวานกลมกลอมเปนที่ถูกปากคน

โดยทั่วไป  จึงไดสมญานาม “ราชินีผลไม”   มังคุดที่เราคุนเคยจะเปนลูกกลมๆสีมวงที่มีตั้งแตมวงออนจน
มวงเขมเกือบดํา  คนทั่วไปสวนใหญซ่ึงรวมทั้งตัวเองเมื่อกอนก็ รับประทานแคเนื้อสีขาวๆ  แลวทิ้งเปลือกที่
เปนสีมวงไปเปนเศษขยะในแตละปมีปริมาณมหาศาล   ในขณะที่เรารูกันก็เพียงวา  เนื้อมังคุดเปนยาเย็น  ใช
รับประทานแกพิษรอนของทุเรียน คนที่ชอบกินทุเรียนนี่จะรูกันเปนอยางดีวาถากินทุเรียนเยอะๆแลวตองกิน
มังคุดตามเพราะมังคุดจะชวยอาการลดรอนในจากการกินทุเรียนได เนื้อมังคุดมีสรรพคุณลดอาการรอนใน
ไดดีจริงๆ และเนื้อสีขาวมีรสชาติเปนที่ถูกใจเรามากเนื่องจากไมหวานมากและมีคลอเรสเตอรอลนอย   
มังคุดจึงเปนที่ช่ืนชอบทั้งคนไทยและชาวตางชาติ  โดยเฉพาะ ญี่ปุน  จีน  อเมริกา และกลุมประเทศสหภาพ
ยุโรป    
การใชประโยชนจากมังคุด  
 - การใชประโยชนจากกิ่ง/ตนมังคุด  ในประเทศกานา จะใชกิ่งมังคุดเคี้ยวเลน คลายหมากฝรัง่เพือ่ดบั
กล่ินปาก   ในอินโดนิเซีย ใชเปลือกไมกินแกบิด  สําหรับในไทย เนื้อไมมีความทนทาน นํามาเผาถานไวใช 
หรือใชในงานกอสราง 
 - การใชประโยชนจากใบ   ในอินโดนิเซีย ใชในแหงตมกิน แกไข บรรเทาอาการปวดทอง   ใน
มาเลเซีย   ใบชงผสมกับกลวยดิบและ benxcrin ใชทาแผล 
   การใชประโยชนตามวิธีภูมิปญญาพื้นบานไทย 
  มีการนําเปลือกของมังคุดมาใชประโยชนเพื่อรักษาโรคมาตั้งแตโบราณ  เปนภูมิปญญาไทยที่
สืบทอดกันตอๆ มานับรอยๆ ป  ดังนี้ 

1. แกทองเสีย  เปลือกผล ตากแหง ตมกับน้ําปูนใสหรือชงเปนชาแกทองเสีย ชวยยอย
อาหารและระบบขับถายใหเปนปกติ 
  2.แกบิด ใชเปลือกยางไฟฝนกับน้ําปูนใส คร่ึงแกวดื่มแทนน้ํา ใชผง 1 ชอนชา ละลายน้ํา
หรือน้ําขาวตมทุก 4 ช่ัวโมง 
  3. รักษาแผลสด เปลือกผลตมน้ํา ใชลางแผล หรือนํามาฝนทําเปนยาทาแผล เปลือกแหง
นําไปสกัด หรือบดผสมยาขี้ผ้ึง ทาแกผ่ืนแพ ผิวหนังอักเสบ 
  4. นําเปลือกมาบดใหละเอียด ปนเปน “ครกมังคุด” ไวใชตําหรือบดยาสมุนไพร จะได
ประโยชนจากสารในเปลือกมังคุด 

ในสมัยรุนปูยา-ตายายโดยเฉพาะชาวสวนมังคุด  จะนําเปลือกมังคุดที่รับประทานแลวนํามาตําให
ละเอียดขณะที่เปลือกออนนุมอยูแลวนํามาปนเปน “ครก”ใชบดยาสมุนไพร หรือครกตําหมาก ซ่ึงจะแข็ง



  

และทนทานมาก นอกจากนี้ยังใชเปลือกมาตําแลวแชน้ําหรือฝนเปนยารักษาแผลตางๆหรือแมแตนํามาดื่มใช
แกโรคทองเสียได   ตอนเด็กบางคนอาจจะเคยเห็นเปลือกมังคุดแหงรอยเปนพวงหอยไวในบานหรือใน
ครัวเรือน  

 

กินเนื้อมังคุดแลวไดอะไร 
 ในเนื้อมังคุดสีขาวที่เรารับประทานนั้น   ชวยในการยอยอาหาร ดีตอระบบขับถาย  มีสาร Pactin ที่
เปนสารเมือก  ชวยหลอล่ืนลําไส  ชวยใหขับถายงาย  ทองไมผูก  นอกจากสรรพคุณที่กลาวมาแลว  ในเนื้อ
มังคุด 100  กรัม  มีสารอาหาร  ดังนี้ 
 

คารโบไฮเดรต 18.4 
ใยอาหาร 1.7 
แคลเซียม 11 
ฟอสฟอรัส 17 

เหล็ก 0.9 
โปรตีน 0.5 

 

ของดีอยูท่ีเปลือก 
 เจาเปลือกมังคุดที่บานเราทิ้งกันเกลื่อนนั้น  ในตางประเทศโดยเฉพาะทางอเมริกาและยุโรปนิยมมา
นานหลายป  น้ํามังคุดเขมขนที่ติดยี่หอผลิตโดยบริษัทของอเมริกาครองตลาดน้ําผลไมหลายปติดตอกัน  ซ่ึง
อเมริกาเปนผูสงซ้ือรายใหญ    ไทยเราสงออกในรูปของน้ํามังคุดเขมขนโดยนําเอาทั้งเนื้อเปลือกบดให
ละเอียดรวมกัน    หรือทําเปนผงสเปรยดรายทั้งเนื้อและเปลือก   นักวิทยาศาสตรหรือนักวิชาการของไทย
หลายคนไดศึกษาวิจัยอยางจริงจัง  จึงไดรูวาในเปลือกมังคุดมีสาระสําคัญที่เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพ  
เปนประโยชนในทางเภสัชวิทยาและทางเวชภัณฑ    สาระสําคัญที่พบในมังคุดนี้  คือ สารแซนโทน  
รูม๊ัยวา.....สารแซนโทนดีอยางไร 
  สารแซนโทน ( Xanthone )  เปนสารเคมีเชิงซอนที่มีคารบอนและออกซิเจนเปนองคประกอบ  พบ
มากที่เปลือกมังคุด    มีคุณประโยชนอยางมากทั้งในดานเวชกรรม  อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง  และนําไป
เปนสวนประกอบเปนอาหารที่ใหประโยชนในดานสมุนไพร หรือโภชนาการ 
 1. ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย   ตานเชื้อแบคทีเรียกลุมที่กอใหเกิดอาการทองรวง ตานเชื้อแบคทีเรียที่
กอใหเกิดสิว  
 2. ตานเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคผิวหนัง ตานโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน บรรเทาอาการผดผื่นทั้งใน
เด็กและผูใหญ บาดแผล 
 3. ตานการอักเสบ   ลดการอักเสบในแผลเบาหวาน  ลดการอักเสบติดเชื้อ  สมานผิว กระชับรูขุมขน 
 4. ตานออกซิเดชั่น (antioxidant)  ยับยั้งอนุมูลอิสระ  
 5. บรรเทาอาการแพ/อาการภูมิแพ  



  

 6. ยับยั้งเอนไซมของเชื้อ HIV ที่เปนสาเหตุโรคเอดส    
 7. ฤทธิ์ตานมะเร็ง  มีความเปนพิษตอเซลสมะเร็งหลายชนิด ทั้งมะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งของ
ระบบทางเดินอาหาร 
 8. ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคความดันสูง โรคหัวใจ  โรคอัมพาต  อัมพฤกษ   หลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง 
ตีบ ตัน แตก  ลดความเสี่ยงตอการเกิดเสนเลือดอุดตัน  ไขมันสะสมที่ผิวหนังและหลอดเลือด 
 9. ปองกันอาการทองรวง   แกทองเสีย   แกทองรวงเรื้อรัง ถายเปนมูกเลือด 
           10.  สรางภูมิคุมกันใหแกรางกาย  ปรับสภาวะสมดุลใหรางกาย 
           11. สมานแผล ชวยใหแผลหายเร็ว 
 

การมังคุดแปรรูปและผลิตภณัฑแปรรูปจากมังคุด 
 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง ได
เห็นความสําคัญของสารแซนโทนในมังคุด  เห็นคนไทยกินมังคุดกันที่เนื้อขาวๆเทานั้นทิ้งเปลือกใหเปนขยะ
ที่ตองใชงบประมาณในการกําจัดในแตละปคอนขางมาก   ประกอบกับในป 2550  มังคุดติดผลมากแตเปน
มังคุดที่มีขนาดเล็กไมไดคุณภาพ  นอกจากนี้ยังมีมังคุดเนื้อแกว และมังคุดหลนพื้นดินถาเก็บไวไดนานเกิน 
2-3 วันก็จะแข็งจําหนายหรือรับประทานไมได   ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผลกระทบใหราคามังคุดตกต่ําอยางมาก  จึง
ไดศึกษารวบรวมพรอมผลักดันใหเกิดการแปรรูปมังคุดอยางจริงจัง   สรางกระแสความสนใจพรอมเชญิชวน
ใหคนไทยรูจักใชและบริโภคผลิตภัณฑมังคุดใหมากขึ้น    ปจจุบันในบานเรามีทั้งบริษัทเอกชน  กลุม
เกษตรกร  กลุมแมบานเกษตรกร มีการผลิตสินคาแปรรูปจากมังคุดอยูมากมาย  เปนผลิตภัณฑที่เปนอาหาร
และไมใชอาหาร  เครื่องอุปโภคและเครื่องสําอาง   โดยไดรวบรวม  ประสานงานและดําเนินการรวมกันใน
การดานการผลิต  การตลาดและการประชาสัมพันธในการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและตางประเทศ  ไว
ดังนี้ 

 ผูผลิต ผลิตภณัฑ 
บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูมิคอลล จํากัด 
121/33 -34 อาคารอารเอส ทาวเวอร   กรุงเทพฯ  
โทรสาร 02-6412237โทร.02-646-4888 

1. แคปซูล GM-1 (แคปซูลอาหารเสริมจากมังคุด) 
2. น้ํามังคุดเขมขน  My Health 

คุณ วิสุทธิ์  นพพันธ  
บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จํากัด  จ.จันทบุรี  
โทรสาร 039-354535   โทร 081-841-9109 

1. ผงมังคุด 
2. มังคุดอบแหงบรรจุกระปอง 
3. มังคุดอบแหงบรรจุซอง 

คุณ  วิชา  ตูจินดา 
บริษัท ทาโกฟูดสอินดรัสทรีย จํากัด  จ.สมุทรสาคร  
โทร. 089-0341444, 034-388455  

น้ํามังคุดเขมขน( Nature Xan) 

บริษัททิพทิพา  จํากัด 13/5 ถ.รังสิต-นครนายกต.บึงน้ํารักษ อ. 
ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 โทรสาร 02-546-2402 
โทร 087-0116616 

1. น้ํามังคุดเขมขน 
2. แซนโทนสกัดใชผสมเครื่องดื่ม 



  

ผศ.เดือนรุง  เบญจมาศ ( ผูประสานงานกลุม SME) 
โทรสาร039-418639 
โทร 089-7105435 

1.มังคุดกวน(จาบผลไม) 
2.น้ํามังคุดบรรจุกระปอง(ตนตํารับ) 
3. น้ํามังคุดบรรจุขวดแกว(ตนตํารับ) 
 
 
 

 ผูผลิต ผลิตภัณฑ 
มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000 โทร 037-333208 

1. การซิดีน 
2. สบูเหลวลางมือเปลือกมังคุด 
3. สบูเหลวอาบน้ําเปลือกมังคุด 
4. สบูเหลวกอนเปลือกมังคุด 
5. เจลลางหนาเปลือกมังคุด 
6. ยาสีฟนเปลอืกมังคุด 
7. ผงขัดหนาเปลือกมังคุด (สปา) 

 

สนใจติดตอขอรายละเอียดเพิ่มไดที่ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   
โทร 038-611578,038615118 ไดในวันและเวลาราชการ   หรือสนใจผลิตภัณฑติดตอขอรายละเอียด 
โดยตรงไดที่บริษัทผูผลิต 

.......................................................................................................................................................... 
 
การเผยแพรขอมูลทางวิชาการ 
โครงการสงเสริมการผลิตพชืปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
กรมสงเสริมการเกษตร โทร.038-611578 
 
 
 
 
 
 


