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 เมืองไทยเปนเมืองที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพรรณและผลไมนานาชนิด มีทุเรียนเปนราชาแหงผลไม  
ซึ่งมีรสชาติหวานมัน ใหพลังงานสูงทําใหรางกายรูสึกรอน และไดมีการขนานนามให มังคุด ซึ่งมีรสชาติหวาน
เย็น รับประทานแลวรูสึกชื่นใจ เปนราชินีแหงผลไมมาคูกัน ไดรับความนิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ  มี
การสงออกท้ังในเอเชีย จีน ญี่ปุน ยุโรปและตะวันออกกลาง    

มังคุด (Mangosteen) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Garcinia mangostana Linn. มีถิ่นกําเนิดบริเวณ
คาบสมุทรมลายู  สําหรับประเทศไทยมีการเพาะปลูกกันมากในภาคใตและภาคตะวันออก ในกรุงเทพมหานคร
มีวังสวนมังคุด ซ่ึงตั้งอยูบริเวณวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช สันนิษฐานวาเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกมังคุดเพ่ือรับรอง
คณะทูตที่เดินทางมาจากเมืองอ่ืน ปจจุบันถาใครเดินทางไปวังหลัง บริเวณทางเดินไปวัดระฆัง ยังพบเห็น
กําแพงของวังสวนมังคุดปรากฏอยู (1) สรรพคุณตามตํารายาไทยของมังคุดระบุไววา     
 ราก    ทําใหประจําเดือนมาตามปกติ  รักษาโรคบิดมูกเลือด      
 ตน ใบ และดอก    รักษาโรคบิดมูกเลือด        
 เปลือกตน    ชะลางบาดแผล รักษาแผล        
 ผลดิบ    สมานแผล  แกบาดแผล แกทองรวง  แกบิด       
 เปลือกผล    แกทองรวง  สมานแผล  แกทองเสีย        
  เนื้อในผล    บํารุงกําลัง  บํารุงรางกาย (2)       

สําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรพบวาเนื้อมังคุดมีสารกลุมแคททีชินและฟลาวานอยด มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ แตฤทธิ์นอยกวาเปลือกมังคุด ซึ่งจะพบสารกลุมแซนโทน  ปจจุบันมีการพัฒนาน้ําคั้นเนื้อมังคุด
ผสมเปลือกมังคุด  โดยเนนประโยชนเรื่องการตานอนุมูลอิสระ  มีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาน้ํา



มังคุดเขมขนใหเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  รวมไปถึงการศึกษาเรื่องความเปนพิษของการนําเปลือกมังคุดมาใช
สําหรับบริโภค  ที่จําเปนตองคํานึงถึงขนาดที่ใช  เนื่องจากมีรายงานความเปนพิษตอตับของสารกลุมแซนโทนที่
พบในเปลือกมังคุด (3-4)   สําหรับการรับประทานเนื้อมังคุดสด  ถึงแมไดรับสารตานอนุมูลอิสระเพียงเล็กนอย 
แตรสชาติก็หวานอรอยถูกใจผูบริโภค  อยางไรก็ตาม ควรระมัดระวังในผูที่ตองควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
 นอกจากนี้  มังคุดยังมีการนํามาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  เปลือกมังคุดซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ตานการอักเสบและตานเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium  acnes และ Staphylococcus epidermidis 
ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดสิว  (5)  นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑบํารุงผิวและผลิตภัณฑรักษาสิว (6-7) นอกจากนี้ 
ยังมีการศึกษานําเปลือกมังคุดมาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑลดกลิ่นปาก (8)  เจลและเพสตสําหรับปายปาก  
เพ่ือใชรักษาโรคปริทันตและแผลในปาก  เนื่องจากมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคในชองปาก (9) 
และมีการทดลองนําครีมผสมสารสกัดเปลือกมังคุดไปรักษาแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน พบวาไดผลดี (10)  
อยางไรก็ตามการนําเปลือกมังคุดมาใชประโยชนภายนอกก็ยังตองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดการแพ  
อาการขางเคียง  และขนาดที่ปลอดภัย  จะเห็นไดวามังคุดนอกจากจะเปนผลไมที่มีรสชาติดีแลวยังมีประโยชน
ตอสุขภาพหลายดาน  สมกับเปนราชินีแหงผลไมของไทยจริงๆ   
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